
40 صص

ةنشسلإ ةياهن ميظنت ةداعإاب ةقلعتملإ صضورعلإ صسردي
0202 يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق ىلع قداشصي و ةيشسإردلإ

تاطلشسلل هشسفن ملشسي يباهرإا
تشسارنمتب ةــــيركشسعلا

50صص
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ةبرجتلإ هذه نم صسوردلإ صصÓختشسإإ ىلع دكأإ
اندÓب يف ةيحشصلإ ةموظنملإ حÓشصإ’

ميظنت يف اهيأإرب اهكشسمت تدكأإ مهتباقن
نإوج ةياهن يف ايرولاكابلإ ناحتمإ

بيبانأ’إ نم ماجحأ’إ فلتخم جاتنإإ صصخت
تاقورحملإ دإوم لقنل ةهجوملإ ةيديدحلإ

لــشصحتت «يــلايشسوت» ةــكرشش
ريياعملا ةقباطم ةداهشش ىلع
جاــــتنإلا يـــف ةـــــيلودلا

40 صص

اهيف لشصفلل ةلإدعلإ ىلإإ اهبجومب إولوح تافلاخم مهدشض تدعأإةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق9 ةبإرق زجح ةي’ولإ ميلقإإ يف تÓحم7 ـب عيبلل ةشضورعم تناك

غلك342 نم رثكأا زجح
ءاششحألاو موحللا نم

ةدكيكشسب ةدشسافلا
50صص

ءا˘ي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لإ تر˘ب˘˘ع
صسيئر ةمل˘ك˘ل ا˘ه˘حا˘ي˘ترإإ ن˘ع ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لإ
،ة˘ي˘شسإرد˘لإ ة˘ن˘˘شسلإ لو˘˘ح ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لإ

صسو˘ف˘ن˘لإ ي˘ف ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لإ تث˘ع˘ب ي˘˘ت˘˘لإو
ىلإإ ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شضإو ةرا˘˘˘˘˘˘ششإ’إ تنا˘˘˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘˘ح

إذ˘˘˘كو ،ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لإ لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نإ تإءإر˘˘˘˘جإإ
ةعبإرلإو يئإدتبإ ةشسماخلإ نييوتشسملإ

باطخلإ ماجشسنإ صسكعي ام وهو طشسوتم
تإرإرقو ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ ءا˘كر˘ششلإ ن˘ي˘ب
.صسيئرلإ

سسأارتي نوبت سسيئرلا
اــــعاـــمتجا موــــيلا

ءارزوـــــلا سسلجمل

50صص

نيدعاقتملا تاششاعم يف ةئاملاب6 ىلإا لشصت تادايز
40 صصةئفلإ هذهل ةيئإرششلإ ةردقلإ عفر لجأإ نم

دحن نأا انعطتشسا»: دارج
«انوروك راششتنا نم

40صص

نع نوربعي ذيمÓتلا ءايلوأا
سسيئرلا ةيؤور ءازإا مهحايترإا

ةيشساردلا ةنشسلا لوح نوبت

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحإوشضو ةمشصاـــــعلإ رئإزجلإ

40:40:كاــسسمإلا
24:91:راـطفإلا

40 صص

«انوروك ببشسب هموي توق عاشض نم لكب لفكتتشس ةلودلا» :نوبت سسيئرلا
بلاطملإ صضعب صصوشصخب رحبلإ ءإرو نم تإزاعيإاب تاقإرتخإ نم رذحو ةيعامتج’إ ت’اغششن’إ لك ةجلاعمب مزتلإإ

009 نم ديزأا فيقوت
ةفلاخم ببشسب اشصخشش

ركشسعمب يحشصلا رجحلا

30صص«ةيلام ةفئاط مشساب سسيلو يندملا عمتجملا مشساب ةشسائرلل تحششرت» ^
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قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا
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APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا
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moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراضش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مضسق
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ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
..«عيمجلل ةمامك»

اهممعنل

لو راتهتسسإا نع نونطاوم نابأا تقو يف
عسضولا عم ي˘طا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ن˘ير˘ي˘ب˘ك ي˘عو
مسسر نولسصاوي نورخآا ،نهارلا يحسصلا

،يرئازجلا عم˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ع ة˘ل˘ي˘م˘ج ةرو˘سص
ثيح ،نييلاعلا يندم˘لا م˘ه˘سسحو م˘ه˘ي˘عو˘ب
تريزغيت ةقط˘ن˘م˘ب عو˘ب˘سسألا ر˘ح˘ب م˘ت˘ي˘سس
ةمامك» ةلمح قلطإا ،وزو يزيت لامسش
ةما˘م˘كب سصخ˘سش ل˘ك د˘يوز˘ت˘ل «ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل

سسوريف نم ةياقولا راطإا يف كلذو ،ةيامح
ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج ةردا˘˘ب˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
اذه يسشفت حبك يف ةلاحم ل مهاسسيسس
.ءابولا

اهتداعل ةميلح تداع
!..ةÁدقلا

،رجحلل ىلوألا مايألا يف اومزتلا امدعب
نم نودرمتي نويوسضوفلا راجتلا مه اه
عيبلا عقاوم نم ديدعلا تفرع ثيح ،ديدج
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف يزاو˘˘˘م˘˘˘لا
˘ما˘يألا ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘طا˘˘سشن ،سصو˘˘سصخ˘˘لا
ءايحأا يف ثدحي ام رارغ ىلع ،ةريخألا
ةحاسس ىوتسسم ىلع اديدحتو ،يداولا باب
ا˘ه˘ي˘لإا تدا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ثل˘˘ث˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا

نع لسضف ،ةلاقنلا فتاوهلا عيب تلواط
«لو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا» ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ىر˘˘˘˘˘خأا تلوا˘˘˘˘˘ط
نيبراسض ،«فياطقلا» اذكو ،«سشواسشحلا»و
دحلا ىلإا ةيمارلا ةيئاقولا تاءارجإلا كلذب
.طئاحلا سضرع «انوروك» ءابو يسشفت نم

«ةينوروكلا» ةغللا

يسشفت اهزرفأا يتلا ة˘ب˘ير˘غ˘لا تا˘قرا˘ف˘م˘لا ن˘م
ةديدج ةغل روهظ ،ملاعلا لوح «انوروك» سسوريف
ةغل» ةيوغللا ةيثحبلا تاسسسسؤوملا اهيلع تقلطأا

ترسشتنا يتلا اهتاحلطسصم نيب نمو ،«انوروك
ح˘ل˘ط˘سصم سصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘˘ع ا˘˘بوروأا ي˘˘ف
«suryC yeliM» سسور˘ي˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘سصو˘˘ل ،
،«toidivoC»و ،ن˘يد˘ي˘لا ر˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘ل «ynnas»و
،يحسصلا رجحلا نيناوق قرخي يذلا سصخسشلل
ةيبرعلا نادلبلا امأا ،ةيتاذلا ةلزعلا ينعتو «osI»و
لدي ،«نروكم» ديدج يبعسش حلطسصم اهب رهظ
رجحلاو ،سسوريفلاب نيباسصملا سصاخسشألا ىلع
،لز˘ع˘لا وأا ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا وأا ،ي˘˘ح˘˘سصلا

أادب يتلا تاحلطسصملاو تاملكلا نم اهريغو
كاتفلا ءابولا اذه يسشفت ةيادب ذنم ةرثكب اهلوادت

.ملاعلا لوح

!.. سساقŸا ىلع ةلو

زيزعلا دبع قبسسألا سسيئرلا نع فورعملا نم
ةفسصب ةلولا نييعت يف ققدي ناك هنأا ،ةقيلفتوب
قلعت ام ةسصاخ ،هتحسص روهدت لبق ةيسصخسش
تناك تايلو4 سسأار ىلع مهنييعت متي نيذلاب
ق˘ب˘سسألا سسي˘ئر˘لا ىد˘ل ة˘سصا˘خ ة˘˘نا˘˘كم ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل
،ماتلا ءلولا نلعإا مهيف طرتسشي ثيح ،هقيقسشو
سسأار طقسسم ناسسملتو ةمسصاعلاب رمألا قلعتيو
،سساقملا ىلع يلاو اهل راتخي ناك يتلا ةقيلفتوب
،نارهو يهف ةعبارلا ةيلولا امأا ،ةنيطنسسق اذكو
أاطخلاب ناحمسسي هقيقسش لو ةقيلفتوب نكي ملو
.تايلولا هذه يف تانييعتلا يف
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مكيلع هللاب
تاطلسسلا تسصخر نأا درجمب

سضع˘ب ثع˘ب ةدا˘عإل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
رارغ ىلع ةيراجتلا تاطاسشنلا

ةيبلزلا ،تابطرملا عيب تلحم
تفا˘ه˘ت ى˘ت˘˘ح ،زو˘˘ل˘˘لا بل˘˘ق˘˘لاو
لكسشب ةريخألا ىلع نونطاوملا

تاءار˘جإلا ةا˘˘عار˘˘م نود بي˘˘هر
ي˘سشف˘ت ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
مامأا ريباوط اولكسشو ،«انوروك»
مهتايح نيسضرعم تلحملا هذه
لاح عقاو ،رطخلل مهريغ ةايحو
ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملاب عفد
عيب تلحم مامأا ريباوطلا يف فوقولا مدع ىلإا مهتوعدو نينطاوملا ةدسشانم ىلإا ،كلهتسسملا
اهتحفسص ىلع روسشنم يف تبتكو ،يعامتجإلا دعابتلا دعاوق مارتحإا ىلع تددسشو ،«ةيبلزلا»
.«ةيبلز ةعطق لجأا نم هتلئاع ةحسصو هتحسص رسسخيسس نطاوملا» ،«كوبسسيافلا» يف

! .. Úيراحتنإلا حبكل
لاعفو ءيرج رارق يف

فدهلا ،تقولا سسفن يف
سضعب رو˘ه˘ت ح˘ب˘ك ه˘ن˘م
نينطاوملا
«نييراحتنإلا»
˘˘ماز˘˘ت˘˘للا ن˘˘ي˘˘سضفار˘˘˘لا
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘ح˘˘سصل ن˘˘يدد˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ةيريدم تمدقأا ،نيرخآلا
ة˘سسب˘ت ة˘يلو˘ب ة˘ح˘˘سصلا

ريغ» سصخسش لقن ىلع
فلأا «رتهتسسم»و «يلابم
،عراوسشلا ي˘ف لاو˘ج˘ت˘لا

ى˘لإا ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م ن˘˘م
همازلإاو ،بابسشلا تيبم
ه˘ت˘ق˘ف˘ن ى˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب
ةماعل تهجوو ،ةسصاخلا
يلزنملا رجحلا ءاغلإا ءارجإا قيبطت وأا طابسضنلا نيب مهتريخو ةمراسص تاريذحت نينطاوملا

.ةينوناقلا ةفلاخملاب مئاقلا قتاع ىلع رجح زكرمل يروفلا لقنلاو

ت“ ام ةحرف اي
ي˘لاو طا˘سشن ل˘ي˘سصا˘˘ف˘˘ت ف˘˘سشكت

،هماهم تيهنأا ةيلخاد ةيبرغ ةيلو
رهسش لك ةرم ترركت تلباقم نع
نم ادج برقم راسشتسسم نيبو هنيب
نأا نود ،ةقيلف˘تو˘ب ق˘ب˘سسألا سسي˘ئر˘لا
يرجي ناك ام ليسصافت دحأا فرعي
ّنأا ىوسس ،ةيرسسلا تاءاقللا هذه يف
يرازو بسصنمب ادوعوم ناك يلاولا
ءي˘˘سش ل˘˘ك ن˘˘كل ،9102 ما˘ع ل˘ب˘˘ق
سسيئرلا راسشتسسم نإاف ةراسشإلل ،ريغت
نوجسسم ريغو ع˘با˘ت˘م ر˘ي˘غ ق˘ب˘سسألا

.قيلط رح نآلا وهو

ايموي02 ذنم ةرم لوأل
02 ـلا تبراق ةدمل راظنألا نع باغ امدعب

ميعز ،نوأا غنوج داع ،ةيحسص بابسسأل اموي
ثيح ،ىرخأا ةرم روه˘ظ˘ل˘ل ،ة˘ي˘لا˘م˘سشلا ا˘يرو˘ك
ةلاكو هنع تفسشك امل اقفو سسمأا لوأا رسضح
مسسارم ،ةيلامسشلا ةيرو˘كلا ة˘يز˘كر˘م˘لا ءا˘ب˘نألا
ةقطنم يف ةدمسسألل عنسصم ءانب نم ءاهتنلا
لوأا يف كلذو ،جنايجنويب ةمسصاعلا يلامسش
ليرفأا11 ذ˘ن˘م ي˘ن˘ل˘ع˘لا ه˘طا˘سشن ن˘ع ر˘ير˘ق˘ت
اور˘سضح ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا نأا ثي˘˘ح ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ميعزلاب ابيحرت ،ةيودم تافاته يف اورجفنا
عيمجل ةما˘ع˘لا ةر˘ي˘سسم˘لا دو˘ق˘ي يذ˘لا ى˘ل˘عألا
.ميظعلا راهدزلا قيقحت لجأا نم بعسشلا دارفأا
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لل˘˘خ ،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا لا˘˘˘ق
عم ةيرودلا ةيفحسصلا هتلباقم
˘مل˘عإلا ل˘ئا˘˘سسو ي˘˘لوؤو˘˘سسم
مييقت لئاسسو انيدل» ،ةينطولا

توق عاسض نم لكو ،ةباقرو
نوسسرامي نمم ةسصاخ هموي

،«ه˘ب ل˘ف˘كت˘ن˘سس ا˘يود˘ي ل˘م˘ع
تيدسسأا تاميلعت نأا فاسضأاو
ءلؤوهل يقيقح ءاسصحإا ءارجإل
ةهج نم اريسشم ،نيررسضتملا
تايئاسصحإا بايغ ىلإا ىرخأا
دا˘˘سصت˘˘قلا سصخ˘˘ت ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
اذ˘˘ه ي˘˘ف فدرأاو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
تا˘ي˘ئا˘˘سصحإا كل˘˘م˘˘ن» نأا˘˘سشلا
نم طقف ةئاملاب05 سصخت
ربع رمي يذلا كلذ ،داسصتقلا
ل نيح يف ،كرامجلاو كونبلا
05 تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سصحإلا ل˘˘˘م˘˘˘سشت
،«داسصتقإلا نم ةيقابلا ةئاملاب
تاي˘ئا˘سصحإا با˘ي˘غ˘ل ف˘سسأا˘تو
سصاخلا عاطقلا سصخت ةقيقد
نويلم5.1 ل˘˘˘غ˘˘˘سشي يذ˘˘˘لا
سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘فو .سصخ˘˘˘˘سش
نيذلا را˘ج˘ت˘لاو ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘سصلا
لعفب ةريب˘ك ر˘ئا˘سسخ او˘ل˘ج˘سس
سسي˘˘˘ئر ر˘˘˘كذ ،ة˘˘˘ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةمو˘كح˘لا نأا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةسسايسس ة˘سسارد ى˘ل˘ع ف˘كع˘ت
نمو ،مه˘تد˘عا˘سسم˘ل ة˘م˘كح˘م
،ةدمتعملا معدلا تاءارجإا نيب
 .بئارسضلا سضيفخت
،نوبت ديجملا دبع مزتلإاو اذه
تلا˘غ˘سشنإلا ل˘كب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
ةمزألا رورم دعب ةيعامتجإلا
ام نع اديعب كلذو ،ةيحسصلا

ءار˘˘سش ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس» ـب ه˘˘ف˘˘سصو
لكاسشم لحب ادهعتم ،«ممذلا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ك
كلذو ،ةيبرتلا عاطق يبسستنم
ع˘˘م دد˘˘ح˘˘م ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ق˘˘˘فو
ي˘ف تا˘ي˘ثل˘ث د˘ق˘˘ع ةرور˘˘سض
ل˘˘ك ة˘˘سسارد˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
تاقارتخا نم رذحو ،تافلملا
ر˘ح˘ب˘لا ءارو ن˘˘م تازا˘˘ع˘˘يإا˘˘ب
،بلاطم˘لا سضع˘ب سصو˘سصخ˘ب
ل نو˘نا˘ق˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم
.هيلع ىلعي

نلو ىغلي نل كابلإ»
ةشسإرد ةنشس كانه نوكت

«ءاشضيب
سسيئرلا دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما نأا ،نو˘˘ب˘˘ت
يسساردلا مسسوملل ايرولاكبلا
هنأا امك ،هزايتجا متيسس يلاحلا
،ءاسضيب ةنسس كانه نوكت نل
يتلا ري˘باد˘ت˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم

ىقبت هاجتلا اذه يف ذختتسس
هذخأات يذلا ىحنملاب ةطبترم
للخ «انوروك» سسوريف ةمزأا
اذإا» لا˘قو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ةقلعتم˘لا) ما˘قرألا تسضف˘خ˘نا
نوكيسس (سسور˘ي˘ف˘لا ي˘سشف˘ت˘ب
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘كل ل˘˘ح كا˘˘ن˘˘˘ه
كانه نوكتسس سسكعلا ثودح
اننكل» فاسضأاو ،«ىرخأا لولح
ةي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ع˘ي˘سضن ن˘ل
ناحتملا ةب˘ل˘ط˘لا زا˘ت˘ج˘ي˘سسو
،«اهوقلت يتلا سسوردلل اقفو
نل » ددسصلا اذه يف فدرأاو
ريبادتلا هذه ةعيبط يف لخدتأا
د˘يد˘ح˘ت˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت ءاو˘˘سس
كلذ ر˘ي˘غ وأا سسورد˘ل˘ل ة˘ب˘ت˘ع
ن˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ى˘ق˘ب˘ي ر˘مألا..ا˘ه˘ي˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا

يريسسمو ةذتا˘سسأل˘ل ا˘كور˘ت˘م
.«عاطقلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
هنأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘كأا

حسشرت يذلا هدهع ىلع لازام
˘˘ما˘˘مز ةدا˘˘عإا˘˘ب ه˘˘ب ى˘˘تأاو ه˘˘˘ب
،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل رو˘مألا

مسساب ةسسائرلل تحسشرت» لاقو
مسساب سسيلو يندملا عمتجملا

ن˘ل» فدرأاو ،«ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘˘ئا˘˘ط
عم روا˘سشتأا˘سسو ي˘يأار˘ب در˘ف˘نا

ل˘˘˘هأاو ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك
ا˘مد˘˘ع˘˘ب اذ˘˘ه ،«سصا˘˘سصت˘˘خإلا
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘˘سش
مامز ذ˘خأا˘ي نأا بج˘ي ي˘ند˘م˘لا
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم ،رو˘˘مألا
ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا ءا˘سشنإا
ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا تاذ تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
بيسصن اهل نوكيسسو ةماعلا

.ةينازيملا نم

بلاطملإ صضعب صصوشصخب رحبلإ ءإرو نم تإزاعيإاب تاقإرتخإ نم رذحو ةيعامتج’إ ت’اغششن’إ لك ةجلاعمب مزتلإ

«انوروك ببشسب هموي توق عاشض نم لكب لفكتتشس ةلودلا»:نوبت سسيئرلا
«ةيلام ةفئاط مشساب سسيلو يندملا عمتجملا مشساب ةشسائرلل تحششرت» ^

ر.نوراه : دإدعإإ

إولجشس نيذلإ راجتلإو نييعانشصلإ ةدعاشسمب لفكتتشس ةلودلإ نأإ ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر ّدكأإ
.ءابولإ إذه ببشسب مهموي توق عاشض نيذلإ صصاخششأ’إ عيمج إذكو ،«انوروك» ةحئاج لعفب رئاشسخ

ةفاحشصلإ عم هلماعت يف هدامتعإ دكأإ
رمتشسملإ رإوحلإ ىلع ةينطولإ

 :نوبت صسيئرلإ ،عانقإ’إو
يف ةنومشضم ريبعتلا ةيرح»
مارتحا دودح يف رئازجلا

«ليوهتلا نع داعتبلاو نوناقلا
ةيرح نأإ ،ةيروهمجلإ صسيئر دكأإ
نكلو ،رئإزجلاب ةنومشضم ريبعتلإ

نوناقلإ مإرتحإإ دودح يف
ىلإإ إريششم ،ليوهتلإ نع داعتب’إو
ةفاحشصلإ عم هلماعت يف هدامتعإ
رمتشسملإ رإوحلإ ىلع ةينطولإ

هيلوت ذنم هنأإ ىلإإ اتف’ ،عانقإ’إو
حبشصأإ ،ةيروهمجلإ صسيئر بشصنم
لك مامأإ احوتفم ةشسائرلإ رقم
كلذ يف امب مÓعإ’إ لئاشسو
.ةشصاخلإ

هناكمإاب ناك ةرمامعل نأإ دكأإ
إذه لكاششم لح يف ةمهاشسملإ

قيقششلإ دلبلإ
رئازجلا»:ةيروهمجلا سسيئر

ايبيل ةدعاشسم ةلشصاومل ةدعتشسم
«اهتمزأا نم جورخلل

دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر دكأإ
رئإزجلإ دإدعتشسإ ،نوبت ديجملإ

يبيللإ بعششلل اهتدعاشسم ةلشصإوم
،هتمزأإ نم جورخلإ لجإ نم
نم هتإذ تقولإ يف افشسأاتم
يف ةيراجلإ ةريطخلإ تاق’زن’إ

ناشضمر رهشش يف ةشصاخ دلبلإ إذه
،نوبت صسيئرلإ قرطتو.ميركلإ
يشسامولبيدلإ عجإرت عوشضوم ىلإإ
نع ،ةرمامعل ناطمر يرئإزجلإ

،ايبيل ىلإإ ثوعبم بشصنم لوبق
نأإ نكمملإ نم ناك هنأإ دكأإو
لكششملل لح داجيإإ يف مهاشسي
.يبيللإ

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
كلمت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،د˘ي˘ج˘م˘لا

ة˘يدا˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ن˘˘م
ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘ي ا˘م ة˘ير˘سشب˘لاو
ةيدا˘سصت˘قلا ة˘مزألا زوا˘ج˘ت
بسسن قيقحتبو اهب رمت يتلا
،نيماع نوسضغب ةيلاع ومن
ينطولا داسصتقلا نأا ازربم
ار˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسأا ل˘˘˘˘˘˘˘˘ظ يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
نم ديزأا ذن˘م تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
ا˘ي˘لا˘ح كل˘ت˘م˘ي ،ة˘˘ن˘˘سس03
ىل˘ع ثع˘ب˘ت ةر˘ي˘ب˘ك تارد˘ق
.لؤوافتلا

هذه نع هثيدح سضرعم يفو
،سسي˘ئر˘˘لا را˘˘سشأا ،تارد˘˘ق˘˘لا
عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإا سصا˘˘خ ل˘˘كسشب
قوفي ام جتنت يتلا ةحلفلا

لداعي ام يأا رلود رايلم52
نأاب ربتعاو ،طفنلا ليخادم
دلوي نأا هنكمي عاطقلا اذه
ماق اذإا ةيلاع ةفاسضم ةميق
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا جا˘˘˘˘˘مدإا˘˘˘˘˘ب
هرارقب ار˘كذ˘م ،ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا
نيرمثتسسملا معدب يسضاقلا
عيراسشم زاجنإا يف نيبغارلا
ة˘ي˘لوأا داو˘م ى˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
لسصت ةيكنب سضورقب ةيلحم
ةميق نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب09 ى˘˘لإا
.عورسشملا

سسي˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عاو اذ˘˘˘˘˘ه
ةيطفنلا ةمزألا ،ةيروهمجلا
ةيقبو رئازجلا اهفرعت يتلا
دج»  طفنلل ةجتنملا لودلا

ة˘˘˘مزأا تسسي˘˘˘لو «ة˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘˘ظ
ة˘ل˘ج˘ع˘لا» لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘كي˘˘ه
يتلا ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا
انوروك ءابو ببسسب تلطعت
اريسشم ،«بيرق نع كرحتتسس
نو˘ع˘قو˘ت˘ي ءار˘ب˘خ˘لا نأا ى˘˘لإا

ى˘لإا ط˘ف˘ن˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا ةدو˘˘ع
54‐04 دودح ىلإا عافترلا
ةيليوج وأا ناوج يف رلود
.نيمداقلا

ّنأا ،نوبت ديجملا دبع حرسص
ةثلاثلا ةبترملا يف رئازجلا

ةردانلا تاورثلا يف ايملاع
،بهذلا ،سساملألا رارغ ىلع
،نا˘ت˘سسكن˘ت˘لا ،مو˘ي˘˘نارو˘˘ي˘˘لا
ل˘ك ،سسا˘ح˘ن˘لا ،مو˘ي˘˘مدا˘˘كلا

م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ندا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
هنأا ازربم ،دع˘ب ا˘ه˘لل˘غ˘ت˘سسإا
ةرازو˘˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘ماوأا ى˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘عأا
ءاسصحإا لجأا نم ،ةعانسصلا

رت˘فد ع˘سضوو تاور˘ث˘لا هذ˘ه
ل˘˘˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م طور˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ا˘˘ه˘˘لل˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا
لود ع˘م ة˘كار˘سشلا ة˘ي˘نا˘كمإا
سسا˘سسم˘لا نود اذ˘˘هو ىر˘˘خأا
.رئازجلا ةحلسصمب
دكأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
ّنأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ن˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
ل˘ظ ي˘ف دل˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت
لاقو ،طفنلا راعسسأا رايهنا
اذ˘هو ف˘قو˘ت˘ي ن˘ل ن˘˘كسسلا»
نأا˘ب فا˘سضأاو ،«ي˘ن˘م ماز˘ت˘˘لا
م˘˘هأا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘كسسلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب ر˘سصا˘ن˘˘ع
ادكؤوم ،رئازجلا يف ةيرسشبلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا نأا
نود˘ب د˘يد˘ج ن˘م ثع˘˘ب˘˘ت˘˘سس
ريخسست مت ثي˘ح˘ب ،ل˘كا˘سشم
،كلذل ةيرورسضلا يسضارألا

هذ˘˘˘ه نو˘˘˘كت˘˘˘˘سس» فا˘˘˘˘سضأاو
امم ة˘ف˘ل˘كت ل˘قأا ع˘يرا˘سشم˘لا
.«سضعبلا هروسصتي

يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق
نم ففخيشس0202

بئإرشضلإ
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ف˘سشك
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نأا
نمسضتيسس0202 ما˘˘˘ع˘˘˘˘ل
بئارسضلا سضعبل ا˘سضي˘ف˘خ˘ت
ع˘م ىر˘خأا بئار˘˘سض ءا˘˘غ˘˘لإاو
ةراجتلا ىلع ةباقرلا ديدسشت
اذه نأا ىلإا اريسشم ،ةيجراخلا
ة˘يؤور˘ل بي˘ج˘ت˘سسي نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
نم لعجت ةديدج ةيداسصتقا
«ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت ةادأا» ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا

زفاوح˘لا لل˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘سسل
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصر در˘˘˘˘ج˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘لو
ى˘ل˘عو» لا˘قو ،ف˘˘يرا˘˘سصمو
نو˘˘نا˘˘ق نإا˘˘ف سسا˘˘˘سسألا اذ˘˘˘ه
لمعيسس يليم˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةيئابجلا ليخادملا عفر ىلع
ءا˘عو˘لا ع˘ي˘سسو˘˘ت لل˘˘خ ن˘˘م
ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘تو ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘˘سضلا
.«اهتدايز سسيلو بئارسضلا

ىلإإ بهذت نل رئإزجلإ
ىلإإ ’و دوقنلإ عبط

 ةيجراخلإ ةنإدتشس’إ
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،سسي˘ئر˘لا دد˘ج
نأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ،نو˘˘ب˘˘ت
ى˘˘˘لإا أا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘ل ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا
لو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘˘ناد˘˘ت˘˘سسلا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل دو˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘ب˘˘ط˘˘ل
لظ يف ةيلاملا اه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا
ل˘ب ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا يوا˘˘ه˘˘ت
نم سضارتقلا» ىلا أاجلتسس
.«نييرئازجلا

لل˘خ نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لا لا˘˘قو
ةيرودلا ةيفحسصلا هت˘ل˘با˘ق˘م
ف˘˘˘ح˘˘˘سص ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم ع˘˘˘˘م
بهذ˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ل» :ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو
ل بهذ˘ن ن˘ل ،ة˘ي˘نو˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
لو يلودلا دقنلا قودنسصل
ةينويدملا نأل يلودلا كنبلل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدا˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب سسم˘˘ت
ةيادب اها˘ن˘سشع ة˘بر˘ج˘ت ي˘هو
.«تاينيعسستلا

فرشصلإ تايطايتحإ
أاطبأإ ةريتوب كلهشستشس

ىلع ءاشضقلإ لشضفب
ريتإوفلإ ميخشضت

نأا ،ةيروهمجلا سسيئر ربتعا
تا˘طا˘ي˘˘ت˘˘حا قا˘˘ف˘˘نإا ةر˘˘ي˘˘تو
دل˘ب˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا فر˘˘سصلا
ن˘˘م ة˘˘عر˘˘سس ل˘˘قأا نو˘˘كت˘˘سس
كلذو ،ةي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا
ةرهاظ ىلع ءاسضقلا لسضفب
اذ˘كو ر˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا م˘˘ي˘˘خ˘˘سضت
عيراسشم˘لا ة˘ف˘ل˘كت م˘ي˘خ˘سضت
.رئازجلاب

صضعبلإ اهل جوري امك «ةيلكيهلإ» ’ «ةيفرظلإ» ـب ةيطفنلإ ةمزأ’إ فشصو

انلعجت ةينطولا انتاردق» :نوبت سسيئرلا
«ةيداشصتقلا ةمزألا زواجتب نيلئافتم

ةلغتشسم ريغ اهلجو ةردانلا تاورثلا يف ايملاع ةثلاثلا رئازجلا ^
 دÓبلا اههجاوت يتلا ةيلاملا تابوعشصلا مغر فقوتت نل نكشسلا عيراششم ^

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا
ةنسسلا ةياهن عم اهل نوكتسس
ة˘لود تا˘˘سسسسؤو˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
ىلإا اريسشم ،«ةيوقو ةديدج»
ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف عر˘˘˘سشي˘˘˘سس ه˘˘˘نأا

رو˘ت˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ةدو˘˘سسم
نم ةيادب ،اهئارثإاو اهتسشقانمل
.لبقملا عوبسسألا

ى˘ل˘˘ع ،سسي˘˘ئر˘˘لا دد˘˘سشو اذ˘˘ه
ةعر˘سس ى˘لإا رور˘م˘لا ةرور˘سض

،يسسايسسلا رييغ˘ت˘لا ي˘ف ر˘ب˘كأا
كرادت انيلع هنأا رعسشأا» لاقو
رييغتلاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف تقو˘لا
لاجم كرتن ل ىتح يسسايسسلا
ىطعأا هنا فسشكو ،«غارفلل
ةعابط يف عورسشلل تاميلعت
يروتسسدلا ليد˘ع˘ت˘لا ةدو˘سسم
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘سسرإاو
لئاسسوو ةيندملاو ةيسسايسسلا
ءدب اذهو اهتسشقانمل ملعإلا

.لبقملا عوبسسألا نم

لوألا لوؤو˘سسم˘لا را˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
مدقتلا مت هنأا ىلإا ،دلبلا يف
نو˘˘نا˘˘ق ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت را˘˘سسم ي˘˘ف
ىلع رهسست يذلا تاباختنلا
تدنسسأا ةسصتخم ةنجل هدادعإا
جر˘خ˘ت˘ل ،ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ل
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
عم ةيو˘ق ىر˘خأا تا˘سسسسؤو˘م˘ب
همازتلا ادكؤوم ،ةنسسلا ةياهن
.ىعسسملا اذه ديسسجتب

:ةيروهمجلإ صسيئر ،يشسايشسلإ رييغتلإ يف «ربكأإ ةعرشس» ىلإإ رورملإ ةرورشض ىلع ددشش

«0202 ةياهن لبق ةيوقو ةديدج ةلود تاشسشسؤوم اهل نوكتشس رئازجلا»
لبقملا عوبشسألا رحب اهئارثإاو اهتششقانمل روتشسدلا ليدعت ةدوشسم عيزوت يف عورششلا ^

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر نلعأا
م˘ت˘ي د˘ق ه˘نأا ،نو˘ب˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
ق˘˘ل˘˘غ ةدا˘˘˘عإا ى˘˘˘لإا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
حمسس يتلا ةيراجتلا تلحملا
ةيادب طاسشنلا فانئ˘ت˘سسا˘ب ا˘ه˘ل
اهطاسشن ببسست ام اذإا ،ناسضمر
ءا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘يز ي˘˘˘˘ف
ة˘مو˘كح˘لا» لا˘قو ،«ا˘نورو˘ك»
را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تا تا˘ب˘˘ل˘˘ط تب˘˘ل
نكم˘ي ا˘م كارد˘ت˘سسا تلوا˘حو

ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ه˘˘˘كارد˘˘˘ت˘˘˘سسا
اذه ناك اذإا نكلو ،ةيداسصتقلا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا كل˘ه ى˘لإا يدؤو˘ي
تا˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘سضو ى˘˘˘لإاو
ر˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو
عجرنسسو ءيسش لك قلغنسسف

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ة˘مار˘سص ر˘˘ث˘˘كأل
انلسصو انك اننأاو ةسصاخ رجحلا
اذه .«ءابولا ةياهن ىلإا ابيرقت
انتمهم» ،ةلودلا سسيئر لاقو

ةيامح ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ا˘ن˘ماز˘ت˘لاو
،«ءي˘˘سش ل˘˘ك ل˘˘˘ب˘˘˘ق بع˘˘˘سشلا

انادلب كانه تناك اذإا» فاسضأاو
ةايح ى˘ل˘ع دا˘سصت˘قلا ل˘سضف˘ت
كلذ فل˘خ ن˘ح˘ن˘ف ن˘طاو˘م˘لا
ىل˘ع ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘ح ل˘سضف˘ن
نأا ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،«دا˘˘سصت˘˘قلا

ىلوأا يرئازجلا نطاوملا ةايح
.ءيسش لك نم

ةمإرشص رثكأإ يحشص رجح قيبطت ةيناكمإإ نع ثدحت
«انوروكب تاباشصإلا عافترا رارمتشسا لاح يف ةيراجتلا تÓحملا قلغ ديعنشس» :ةيروهمجلا سسيئر

«ءيشش لك لبق بعششلا ةيامح انمازتلإاو انتمهم» ^



ةرا˘˘يز لل˘˘˘خ ،دار˘˘˘ج دد˘˘˘ج
ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ق˘˘فر سسمأا ه˘˘تدا˘˘ق
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ،ي˘ح˘سصلا ير˘يزو
ىلإا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

سسيئر مسسإاب ،ةنيطنسسق ةيلو
لا˘م˘ع˘ل هر˘كسش ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف م˘ه˘˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
هذه لسضفب» لاقو ،سسوريفلا
دحن نأا انعطتسسإا تادوهجملا

سضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م
ىتح هنم يناعت يذلا ثيبخلا
فا˘سضأاو ،«ةرو˘ط˘ت˘م˘لا لود˘لا
ا˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘˘سست»
ةسصاخو ةيداملاو ةيداسصتقلا

نأا نم اننكم ةيرسشبلا انتاءافك
راسشتنا ناكمإلا ردق رسصحن
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
نينطاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد ،«ي˘ن˘طو˘لا
ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلا ىلإا
راسصتنلل ةيعامجلاو ةيدرفلا

دعب » لاقو ،ةحئاجلا هذه ىلع
را˘طإا ي˘ف ا˘ندل˘ب تن˘˘كم˘˘ت نأا
باسستكا نم يلودلا نواعتلا

تازيهجتلا نم ةماه سصسصح
نإا˘ف ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
موقت ةحئا˘ج˘لا هذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم
ا˘م˘ه ن˘يرو˘ح˘م ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
.«ةياقولاو جلعلا

سضر˘ع˘ل ه˘عا˘م˘ت˘سسا لل˘خو
ة˘ي˘ئا˘بو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا لو˘˘ح
زكرملا˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو˘ب
نب» يعما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
،لوألا ريزولا طلسس ،«سسيداب
تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘˘سضلا
عتمتي يتلا ،ةيملعلاو ةينهملا
مهاعد نيذلا نوسسرامملا اهب
عورسشم ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ى˘لإا

يذلا ةحسصلا عاطق حلسصإا
.ةيروهمجلا سسيئر هررق

ةعماجلل تقولإ ناح
نم جرخت نأإ ةيرئإزجلإ

ديعتشستو اهتعقوق
اهتناكم

اهطسشن ةيفحسص ةودن يفو
زيزعلا دبع د˘كأا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب

دا˘ج˘يا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،دار˘˘ج
ل˘ما˘كت˘م ي˘ن˘طو ثح˘ب ق˘سسن
سضوهن˘لاو ءا˘بو˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
،رئازجلا يف يملعلا ثحبلاب
ةعما˘ج˘ل˘ل تقو˘لا نا˘ح» لا˘قو
اهتناكم ديعتسستل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ناو ةعيلطلا يف نوكت نأاو
.«اهتعقوق نم جرخت

يف إونوكت ءإربخ انيدل
إوحبشصأإو ةيرئإزجلإ ةعماجلإ

ةيملاعلإ ةعيلطلإ يف
نأا ،لوألا ريزولا ربتعإا امك

ىل˘ع ءار˘ب˘خ˘لا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا
يلودلاو ين˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

لظ يف ةيمتح ةرورسض تاب
م˘لا˘ع˘لاو دل˘ب˘لا ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت ا˘˘م
كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ع˘˘م˘˘جأا

ةع˘ما˘ج˘لا ي˘ف او˘نو˘كت ءار˘ب˘خ
ي˘ف مو˘ي˘لا م˘˘هو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 .ةيملاعلا ةعيلطلا

تاب يملعلإ ثحبلإ
ىتشش يف ةرورشض مويلإ

ت’اجملإ
ىلع ،ثدح˘ت˘م˘لا دد˘سش اذ˘ه

دا˘سصت˘˘قلا ة˘˘م˘˘لو˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
،ميلعتلاو ثحبلاو ةعانسصلاو
تايدحت كانه نأا ىلإا اهونم
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك
ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل
هئاقلإا للخ فاسضأاو ،ةبخنلا
ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ل˘˘كل
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كتو˘ي˘ب˘لاو ثح˘ب˘ل˘ل
هنا تنيب مايألا» ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
يدح˘ت˘ل ة˘يو˘ق تارد˘ق ا˘ن˘يد˘ل
ىل˘ع ر˘يزو˘لا دد˘سشو ،«ءا˘بو˘لا

ثح˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت ةرور˘˘˘سض
،تلاجملا ىتسش يف يملعلا

اهل تاسسسسؤوملا لك نأا ادكؤوم
سسسسؤو˘˘ت˘˘لو نو˘˘كت˘˘ل تارد˘˘ق
ةريخألا هذ˘ه ،ثح˘ب˘ل˘ل ر˘با˘خ˘م
ىتسش يف ةرورسض تاب يتلا
˘‐ر˘يزو˘لا بسسح‐ تلا˘ج˘م˘˘لا
ثح˘ب˘لا ط˘بر ى˘لإا ا˘˘عد يذ˘˘لا
،يناديملا ثحبلاب يميداكألا

لما˘كت ة˘قل˘ع دو˘جو ادد˘سشم
ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘ي˘ع˘˘قاو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
قايسسلا سسفن يفو ،ةيناديملا
اهيدل تسسيل لود كانه» لاق
اهيدل نكلو زاغ لو لورتب
ةد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ثح˘˘˘ب˘˘˘ت ة˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ن
.«تلاجم
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اندÓب يف ةيحشصلإ ةموظنملإ حÓشصإ’ ةبرجتلإ هذه نم صسوردلإ صصÓختشسإإ ىلع دكأإ

«انوروك راششتنا نم دحن نأا انعطتشسا»:دارج

ر.نوراه

اهنأإ إزربم ،«انوروك» صسوريف راششتنإ نم دحت نأإ تعاطتشسإ رئإزجلإ نأإ ،دإرج زيزعلإ دبع ،لوأ’إ ريزولإ دكأإ
هذه نم صسوردلإ صصÓختشسإإ ةيمهأإ إزربم ،ءابولإ إذه دشض ةيئاقو تإءإرجإإ تذختإإ يتلإ لئإوأ’إ نم تناك

.اندÓب يف ةيحشصلإ ةموظنملإ حÓشصإ’ ةبرجتلإ

فإرتع’إ نإإ تلاق
لشصي مل اهلمع ةيمهأاب
ىوتشسملإ إذه ىلإإ اقباشس
كلهتشسملا ةيامح ةمظنم

سسيئرلا ثيدح ربتعت
«ةقباشس» اهرود نع نوبت
ةينطولإ ةمظنملإ تنمث
يف ءاج ام ،كلهتشسملإ ةيامحل
ةيروهمجلإ صسيئر رإوح نومشضم

لÓخ ،نوبت ديجملإ دبع
اهإرجأإ يتلإ ةيفحشصلإ ةلباقملإ
لئاشسو يلثمم صضعب عم صسمأإ لوأإ
هقششب قلعت ام ةشصاخ ،مÓعإ’إ

ةيعمج رود نع هثيدح يف
،ةقباشس كلهتشسملإ نع عافدلإ

ةيمهأاب يوق رششؤوم هنأإ ةدكؤوم
هذهب ةديششم ،ةيبعششلإ ةباقرلإ
.ةبيطلإ ةتافتل’إ
اهل روششنم يفECOPA تحشضوأإ

عقومب ةيمشسرلإ اهتحفشص ىلع
يعامتج’إ لشصإوتلإ
نييبيطلإ لاشضن نأإ ،«كوبشسياف»
ةمدخ يف بعششلإ إذه نم
نع عافدلإو نيكلهتشسملإ

’ ،ةيونعملإو ةيداملإ مهحلاشصم
دجيو روطتيو ززعتي نأإ دب
تإرإدإ’إ عيمج نم يوقلإ دنشسلإ

ةمظنملإ تدكأإو ،تاشسشسؤوملإو
ديجملإ دبع صسيئرلإ حيرشصت نأإ

ةحيرشصو ةيوق ةلاشسر ،نوبت
،يندملإ عمتجملإ رود ةيمهأاب
،انلمع ةيمهأاب فإرتع’إ إذهو
إذه نم اقباشس انلشصي مل يذلإو
عقولإ هل ناك ،ىوتشسملإ
ءاشضعأ’إ عيمج ىلع يباجي’إ

’و ،ينطولإ بإرتلإ لماك ربع
هتكرابمو هنيمثت ’إإ اننكمي
هللإ ءاشش نإإ انب عفديشسو
.هتيقرتو انرود نيشسحتل

ةيامح ةمظنم تددشش امك
ىلع اهناهر نأإ ىلع كلهتشسملإ

هايإإ ةيعإد ،ريبك كلهتشسملإ رود
ىلإإ فوقولإو حشصنلإو ةقفإرملل

.اهلمع يف اهبناج
ع.لÓب

ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تد˘كأا
نأا ،نيدمتعملا نيسسد˘ن˘ه˘م˘ل˘ل
تاحرتقملا ةلمج نم اهفده
عاطقب سضوهنلل اهتمدق يتلا
ةداعتسسا وه ،نكسسلاو ءانبلا
ةرازو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا

نيد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لاو
ن˘˘ي˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘تو
ءايحإا يف ةلماكلا ةكراسشملل
لاغسشألاو لقنلاو ءانبلا عاطق
نم كلذو ،يرلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا

دود˘˘˘˘˘˘ح مار˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حا لل˘˘˘˘˘˘˘خ
ي˘˘˘ف ل˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
.هسصسصخت

يف ،اهتاذ ةباقنلا تحسضوأا
زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مل˘سسلا»
هجوم نايب سضرع دعبو هنا
ةينطولا ةباق˘ن˘لا ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘ل
يف نيدمتعملا ني˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا
،ءان˘ب˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘كسسلا ةرازو تعرا˘˘˘˘˘˘˘سس
ى˘˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘لا˘˘˘ب نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
نايبب كوبسسيافلاب اه˘ت˘ح˘ف˘سص
،تاحي˘سضو˘ت مد˘ق˘ي ي˘ف˘ح˘سص
انعم ةرازولا عامتجاب قلعتت
مهفلا ءوسس يف ببسست يذلاو

ا˘˘ن˘˘ئا˘˘˘سضعأل ل˘˘˘مأا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خو
بتكملا ا˘عدو ،ا˘ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘مو
نيسسدنهملا ةباقن ـل ينطولا
ة˘سسد˘ن˘ه˘لا ي˘ف ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا
ىلإا هنايب يف ،ءانبلاو ةيندملا
،سسف˘˘ن˘˘لا ط˘˘ب˘˘سضو ءود˘˘˘ه˘˘˘لا

يذلا نايبلا ىوتحم نأا ادكؤوم
52 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب هر˘˘سشن˘˘ب تما˘˘˘ق
يقيقح درسس وه0202 ليرفا

يلثممل عامتجل˘ل سصخ˘ل˘مو
ى˘ل˘عأا ع˘م ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا
نكسسلا ةرازو يف تاطلسسلا

،ةباقنلا تفا˘سضأاو ،نار˘م˘ع˘لاو
اًيمسسر ينطولا بتكملا ماق
ميلسستب ،عامتجلا اذه للخ
اهذيف˘ن˘تو تا˘حر˘ت˘ق˘م ر˘ير˘ق˘ت
ن˘˘˘م ن˘˘˘مآا جور˘˘˘خ نا˘˘˘م˘˘˘سضل
ا˘ه˘˘ي˘˘ف بب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزألا

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف رو˘˘˘ه˘˘˘ظ
نأا ى˘ل˘ع ةدد˘سشم ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
ل هنأا نودكؤوي نو˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا
فيفختلل لسصفنم لح دجوي
،91divoC تا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس ن˘˘م
ة˘سسرا˘م˘م فور˘ظ˘˘ل ل˘˘ح نود
نأا ةباقنلا تد˘كأاو ،م˘ه˘ت˘ن˘ه˘م
يأا نو˘سضفر˘ي نو˘سسد˘ن˘ه˘˘م˘˘لا

،لمع ءابعأا وأا ةيلام ةدعاسسم

ةمارك ىلع نورسصي مهنكل
را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ت˘ن˘ه˘م مار˘ت˘˘حاو
م˘˘هو ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘˘ملا
بلسس عطاق لكسشب نوسضفري
نلو ،ريغلا لبق نم مهماهم
عوسضوم او˘نو˘كي نأا او˘ل˘ب˘ق˘ي
.ةمواسسم

،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك
مهفلا ءوسس زواجتلو هنأا ىلإا
عام˘ت˘جا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع م˘جا˘ن˘لا
ره˘سش ن˘م52 مو˘˘ي ةرازو˘˘لا
ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فا
يمسسر در يقلت نوسسدنهملا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘˘كسسلا ةرازو ن˘˘˘˘م
تمد˘ق ي˘ت˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
لكسشت يتلاو ،يمسسر لكسشب
ي˘ف ة˘ي˘عو˘سضو˘˘م ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم
سشا˘ع˘نإاو ة˘مزألا هذ˘ه ة˘يا˘˘ه˘˘ن
ةدد˘سشم ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘˘قلا

نيسسد˘ن˘ه˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن نأا ى˘ل˘ع
ة˘سسد˘ن˘ه˘لا ي˘ف ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا
فقوتت نل ،ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا

را˘هدزا ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
زيزع˘تو ة˘مألا ةد˘حوو دل˘ب˘لا

نا˘م˘سضل سسد˘ن˘ه˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ه˘˘م
.تاءانبلا ةملسس

ز.لامج

هشصشصخت يف لك نيلخدتملإ دودح مإرتحإ لÓخ نم

ءاكرششلا عم ةقثلا ةداعتشسا ةرورشض ىلع ددششت نيدمتعملا نيشسدنهملل ةينطولا ةباقنلا

ءايلوأل ةينطولا ةمظنملا تربع
ة˘م˘ل˘كل ا˘ه˘حا˘ي˘ترإا ن˘ع ،ذ˘ي˘مل˘ت˘˘لا

ة˘ن˘سسلا لو˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةنينأامطلا تثعب ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘سسارد˘لا
ةرا˘سشإلا تنا˘ك ثي˘ح سسو˘ف˘ن˘لا ي˘ف
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا تاءار˘˘جإا ى˘˘لإا ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو
ن˘ي˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘كو ،ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا
طسسوتم ةعبارلاو يئادتبا ةسسماخلا

باطخلا ماجسسنا سسكعي ام وهو
تارارقو نييعامتجلا ءاكرسشلا نيب
،اهتاذ ةمظنملا تحسضوأا.سسيئرلا

«ملسسلا» تقلت سسمأا اهل نايب ربع
حايترإاب تقلت دق اهنأا ،هنم ةخسسن

مكحتو ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ة˘م˘ل˘ك
لئاسسر ربع ،ةمزألا ةرادإا يف ةلودلا

ةحسضاو ةراسشإلا تناك ثيح ةنأامط
اذكو ذيملتلا لاقتنا تاءارجإا ىلإا
ي˘ئاد˘ت˘با ة˘سسما˘خ˘لا ن˘ي˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

سسكعي ام وهو ،طسسوتم ةعبارلاو
ءا˘كر˘سشلا ن˘ي˘ب با˘ط˘خ˘لا ما˘˘ج˘˘سسنا
،سسيئرلا هيلإا بهذ امو نييعامتجلا

تلسسار نأاو قبسس ةمظنملا نأاب املع
نم ةلمج ةمدقم ةيروهمجلا ةسسائر
يف ةيعسضولا جلع˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

ةمظنملا تدافأاو ،ءابولا ةمزأا لظ
ط˘˘بر ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر نأا

ة˘ي˘ع˘سضو˘ب ا˘يرو˘لا˘كب˘لا عو˘˘سضو˘˘م
أاد˘ب˘م ن˘م ا˘˘قل˘˘ط˘˘نا اذ˘˘هو ،ءا˘˘بو˘˘لا
ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا ةا˘˘ي˘˘حو ة˘˘مل˘˘˘سس
ةمظ˘ن˘م˘لا تأا˘ترا د˘قو ،تا˘يو˘لوألا
ايرولاكبلا نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا ة˘ي˘نا˘كمإا
يأار دعب اذهو ،ناوج رهسش ةياهن يف
ذإا ،ءابولا ةعباتمل ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ى˘لإا ةرا˘˘سشإلا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه
نم ناوج رهسش يف هءارجإا ةيناكمإا

ةيعسضوب لما˘كلا ا˘ه˘كاردإل ه˘مد˘ع
تمدق ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ءا˘بو˘لا

امو اهليلح˘ت ق˘ل˘ط˘ن˘م ن˘م ا˘ه˘حر˘ط

ةجمرب لاح يف ابلسس رثؤوي نأا نكمي
هدعل ربمتبسس ر˘ه˘سش ي˘ف نا˘ح˘ت˘ملا
ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب ه˘ي˘˘سسف˘˘ن تارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
تزربأا امك ،ةيتاسسسسؤومو ةيميظنت
هفسصب عباتت اهنأا ةينطولا ةمظنملا

قلعتي اميف تاير˘ج˘م˘لا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
تز˘ج˘نأا د˘قو ،يو˘بر˘ت˘لا ع˘سضو˘˘لا˘˘ب
ةرادإا سساسسأا ىلع ةينبم تاحرتقم
هليلحتو عقاو˘لا ةءار˘قو تا˘ع˘قو˘ت˘لا
دعب اذهو ،حارتقا يأا رادسصإا لبق
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ءار˘˘ب˘˘خ ةرا˘˘سشت˘˘سسا
نأاسشلاب ةلسصلا تاذ تاسصاسصتخلا
،ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تدد˘˘جو ،يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ناحتما ميظنت يف اهيأارب اهكسسمت
لاح يف ناوج ةياهن يف ايرولاكبلا

ةعباتمل ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ق˘فاو˘م
ط˘˘غ˘˘˘سضلا ة˘˘˘لازإل اذ˘˘˘هو ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
تلاط املكف ،ذيملتلا نع يسسفنلا
ام˘م ق˘ل˘ق˘لاو فو˘خ˘ت˘لا دادزا ةد˘م˘لا
ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘حو ،م˘ل˘ع˘ت ا˘م ه˘ي˘سسن˘˘ي
ريسضح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ن˘م ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا

،طابحإا وأا قاهرإا نود دادعتسسلاو
ن˘˘م ةر˘˘سسألا جار˘˘خإا ى˘˘ل˘˘ع ةول˘˘ع
ءار˘ج ا˘ه˘ي˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا طو˘˘غ˘˘سضلا
ىلإا ةفاسضإا ،مهءانبأا ىلع فوختلا
يف ببسستي امم ءابولا نم فوخلا

،ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘سصح ل ة˘˘ير˘˘سسأا ل˘˘كا˘˘˘سشم
نكميسس ،حارتقإلا اذه نأا تزربأاو
تايلم˘ع ن˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ا˘سضيأا
تقولا ن˘م ع˘سست˘م ي˘ف ح˘ي˘ح˘سصت˘لا
طابترا ةاعارم بجيو ،عرسست نود
تايفيكو يلاعلا ميلعت˘لا˘ب ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
كلذ˘كو ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لاو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا
،ةنسسلا ةداعإا وأا ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

يف ايرولاكبلا ةجمرب نأا ةحسضوم
رث˘ع˘ت ي˘ف بب˘سست˘ي ر˘ب˘م˘تبسس ر˘ه˘سش
.يسسردملا لوخدلا

ز.لامج

نإوج ةياهن يف ايرولاكبلإ ناحتمإ ميظنت يف اهيأإرب اهكشسمت تدكأإ مهتباقن

ءازإا مهحايترا نع نوربعي ذيمÓتلا ءايلوأا
ةيشساردلا ةنشسلا لوح نوبت سسيئرلا ةيؤور

تاقورحملإ دإوم لقنل ةهجوملإ ةيديدحلإ بيبانأ’إ نم ماجحأ’إ فلتخم جاتنإإ صصخت
ةقباطم ةداهشش ىلع لشصحتت «يلايشسوت» ةكرشش

جاتنإلا يف ةيلودلا ريياعملا
ةراجتلا ريدم ،يزمر يزع نلعأا

تارام˘ث˘ت˘سسلا ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
بل˘˘˘˘سصلاو د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا بكر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
قرسش ةويط˘ب˘ب ن˘ئا˘كلا ،«ي˘لا˘ي˘سسو˘ت»
ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت بكر˘˘م˘˘لا نأا ،نار˘˘هو
يف ةيلودلا ريياعملا ةقباطم ةداهسش
ةسصا˘خ˘لا ة˘يد˘يد˘ح˘لا بي˘با˘نألا جا˘ت˘نإا
هذه حمسستسسو.تاقورحملا عاطقب
ةكرسش اهيلع تلسصحت يتلا ةداهسشلا
د˘ه˘ع˘م˘لا ن˘م ار˘خؤو˘م «ي˘˘لا˘˘ي˘˘سسو˘˘ت»
فلتخم جاتنإاب ،بي˘با˘نأل˘ل ي˘كير˘مألا
ة˘يد˘يد˘ح˘لا بي˘˘با˘˘نألا ن˘˘م ما˘˘ج˘˘حألا
نم تاقورحملا داوم لقنل ةهجوملا
راسشأاو ،اهتاقت˘سشمو لور˘ت˘ب˘لاو زا˘غ˘لا

ةدا˘ه˘˘سشلا هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا يز˘˘مر يز˘˘ع
جاتنإل ملاعلا ءاحنأا عيمج يف ةدمتعم

عاطقب ةسصاخلا ة˘يد˘يد˘ح˘لا بي˘با˘نألا
هذ˘ه ح˘ي˘ت˘ت˘سس ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘سصر˘˘ف ا˘˘سضيأا ة˘˘كر˘˘سشل˘˘ل ةدا˘˘ه˘˘سشلا
تاسصقا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
بيبانألا ءانت˘قل ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا

عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ج˘˘˘حألاو
.(لورتبلاو زاغلا) تاقورحملا

ديدجلا سصسصختلا اذه فاسضيسسو
اه˘ج˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا جا˘ت˘نإلا ة˘ل˘سسل˘سس ى˘لإا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،«ي˘˘لا˘˘ي˘˘سسو˘˘ت» ة˘˘كر˘˘سش
ة˘ف˘سصرأا ءا˘ن˘ب˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا بي˘˘با˘˘نألا
داوملا عاطقل ةهجوم ىرخأاو ئناوملا
بي˘با˘نألا جا˘ت˘نإا بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا
.اهريغو ءانبلا ديدحو ةينوزلحلا

ز.لامج
ةئفلإ هتاهل ةيئإرششلإ ةردقلإ عفرل فدهت

نيدعاقتملا تاششاعم يف ةئاملاب6 ىلإا لشصت تادايز
،دعاقت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا ر˘قأا

ح˘˘˘ن˘˘˘مو تا˘˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘˘ف تادا˘˘˘˘يز
نيب ام حوارتت ةب˘سسن˘ب ،ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

لخدتسسو.ةئملاب6 ىلإا ةئملاب5,1
حتافلا نم ةيادب ذيفنتلا زيح تادايزلا

ةردقلا عفرل فدهت ثيح ،يراجلا يام
متي نا ىلع ،نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا

،مداقلا ناوج رهسش نم ءادتبا اهفرسص
ـب ةدايزلا نأا دعاقتلا قودنسص حسضوأاو
تاسشاعملل ةبسسنلاب نوكتسس ةئاملاب6
،جد فلأا02 نع لقت وأا يواسست يتلا

ةبسسنلاب ة˘ئ˘م˘لا˘ب5,1 ـب ةدا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لاو
.جد فلا08 قوفت يتلا تاسشاعملل

ك.اشضر

ةنشسلإ ةياهن ميظنت ةداعإاب ةقلعتملإ صضورعلإ صسردي
0202 يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق ىلع قداشصيو ةيشسإردلإ
ءارزولا سسلجمل اعامتجا مويلا سسأارتي نوبت سسيئرلا
،ءارزو˘لا سسل˘ج˘م مو˘ي˘لا د˘ق˘ع˘˘ي

د˘ب˘ع ة˘سسا˘ئر˘ب يرود˘لا ه˘عا˘م˘ت˘جإا
ةيروهمجلا سسيئر ،نوبت ديجملا
،ةحلسسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا

نمسضتيو ،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو
ة˘سصا˘خ ة˘ف˘˘سصب لا˘˘م˘˘عألا لود˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لاو ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا
نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘˘ت˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
،0202 ةنسسل يليم˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ميظنت ةداعإاب ةقلعتملا سضورعلاو
،ةيراجلا ةيسسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لاو
داوم˘لا˘ب قو˘سسلا ر˘ي˘طأا˘تو ن˘يو˘م˘ت
ةداعإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘ي˘سسا˘سسألا
‐ بابسشلا ليغسشت معد زاهج ثعب
ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
.‐ةيروهمجلا

ح.نيدلإ رمق



ةرازو تفسشك ،ىرخأا ةهج نم
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
«مل˘˘˘˘سسلا» تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست سسمأا
كردلا رسصانع نأا ،هنم ةخسسن
اوطبسض ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
268 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا

ط˘˘ب˘˘سض ا˘˘م˘˘ك ،مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘˘ك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
نا˘سسم˘ل˘ت˘ب دود˘˘ح˘˘لا سسار˘˘حو
5.621 سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سسو
.ةداملا سسفن نم مارغوليك
تف˘قوأا ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

،ةنتابب ينطولا نمألا حلاسصم
تزجحو ،تاردخ˘م را˘ج˘ت5
فيكلا نم مارغو˘ل˘ي˘ك5.13

ـب ردقي يلام غلبمو ،جلاعملا
ل˘˘˘˘سضف ،جد000.379.92
مت اميف ،ةلاقن فتاوه5 نع

بير˘˘ه˘˘ت تلوا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا
ـب رد˘ق˘ت دو˘قو˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
قوسس نم لكب رتل21811

.ةسسبتو ،فراطلا ،سسارهأا
71 فيقوت مت ىرخأا ةهج نم
ن˘م ي˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
.ةماعنلاب ةفلتخم تايسسنج

watan@essalamonline.com

5 4372ددعلإ ^1441 ناشضمر01ـل قفإوملإ0202 يام30دحأ’إثدحلا

ةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق9 ةبإرق زجح

تشسارنمتب ةيركشسعلا تاطلشسلل هشسفن ملشسي يباهرإا

ط.ةراشص

نم صشاششر صسدشسم هتزوحبو ،تشسإرنمتب ةيركشسعلإ تاطلشسلل ،هشسفن «رهاط.م» ىمشسملإ يباهرإ’إ صسمأإ لوأإ ملشس
يباهرإ’إ خأإ وه ،6102 ةنشس ةيباهرإ’إ تاعامجلاب قحتلإ يذلإ يباهرإ’إ ،ةريخذ نزخمو «فوكينششÓك» عون
تدنوات ةقطنمب ،يبعششلإ ينطولإ صشيجلل ةزرفم فرط نم ،9102 ربمفون81 موي ،هيلع يشضقملإ «ةياشس.م»

.راتخم يجاب جرب يتايلمعلإ عاطقلاب نيتإوز نيتب

يأإ ليجشست مدع
ةيرششب رئاشسخ

ةرامعل يئزج رايهنا
نارهوب

ةيامحلإ حلاشصم تلخدت
ةعمجلإ صسمأإ لوأإ ةيندملإ

15:32 ـلإ ةعاشسلإ ىلع
ثداح لجأإ نم ةقيقد
هلوط يجراخ رإدج رايهنإ

نم نوكتم ىنبمل راتمأإ8
رإرشس عراشش يف ،نيقباط

ةيدلب يف رايب ناشسب
.نإرهو
تإرايشس تهجوتو إذه

ناكملإ نيع ىلإإ فاعشسإ’إ
،ةدجنلإ ءإدنل اهيقلت دعب

ةيأإ لجشست مل اهنأإ ثيح
نم رمأابو ،ةيرششب رئاشسخ
مت ،نإرهو ةي’و يلإو
تÓئاعلاب لفكتلإ
قيرط نع ةررشضتملإ
ةمحرلإ رايد وحن مهئÓجإإ

نأإ ىلإإ ،نيغرشسم ةيدلبب
تانكشس وحن مهليوحت متي

.ةقئ’
ب.دلاخ

ليكو مامأإ مويلإ لثمي
ةيروهمجلإ

يديشس دمحأا طششانلا لاقتعا
نوميميت يف ىشسوم

ةينطولإ ةنجللإ تدكأإ
،نيلقتعملإ نع جإرفإÓل
دمحأإ طششانلإ لاقتعإ
ةنيدمب ،ىشسوم يديشس
،صسمأإ لوأإ ةليل ،نوميميت
نع ةنجللإ تإذ فششكت ملو
طششانلل ةهجوملإ ةمهتلإ
يف هتكراششمب فورعملإ

،يبعششلإ كإرحلإ تإريشسم
ينعملإ ميدقت نأإ ةفيشضم
ةيروهمجلإ ليكو مامأإ
.دحأ’إ مويلإ نوكيشس

يمÓشس نيدلإ رون

ةي’ولإ ميلقإإ يف تÓحم7 ـب عيبلل ةشضورعم تناك

ةدكيكشسب ةدشسافلا ءاششحألاو موحللا نم غلك342 نم رثكأا زجح
سشغ˘لا ع˘م˘˘ق ناو˘˘عأا ن˘˘كم˘˘ت
ةراجتلا ةيريد˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
راطإا يفو ،ةدكيكسس ةيلول
قيسسنتلاب ةيناديم˘لا ة˘با˘قر˘لا

زجح نم ،نمألا حلاسصم عم
ن˘˘م غ˘˘ك342 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ةعاسس84 ـلا للخ موحللا
نيتيلمع يف كلذو ،ةريخألا

.نيتلسصفنم
ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ح˘˘˘سضوأا

يئلو˘لا ر˘يد˘م˘لا ،يوا˘سشي˘ع
ىلوألا ةيلمعلا نأاب ،ةراجتلل
ة˘ي˘م˘ك ط˘ب˘سض ي˘ف تل˘ث˘˘م˘˘ت
نم غ˘ل˘ك521 ـب رد˘˘ق˘˘˘ت

غلك01و ،ءارمحلا موحللا
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ءا˘˘˘سشحألا ن˘˘˘م
ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا ر˘˘ي˘˘غ جا˘˘جد˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘ن˘م ثع˘ب˘ن˘ت كل˘ه˘ت˘سسل˘ل
تناك يت˘لاو ة˘ه˘ير˘ك ح˘ئاور
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضور˘˘ع˘˘م
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ل˘ح˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
م˘ت ه˘نأا˘ب اد˘ي˘ف˘˘م ،ةد˘˘كي˘˘كسس
عم اهفلتإاو ايئاهن اهبحسس
تاءار˘˘جإلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تا
.نيفلاخملا دسض ةينوناقلا

نأاب ،هتاذ لوؤوسسملا زربأا امك
تمت يتلا ةينا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ن˘م˘سض

تنكم «نمأا‐ةرطيب‐ةراجت»
ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
موح˘ل˘لا ن˘م غ˘ل˘ك67.811
ر˘ي˘غ ءا˘سضي˘˘ب˘˘لاو ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصلا

ةهيرك حئاور اهنم ثعبنتو
ىلع عيبلل ةسضورعم تناك
ميلقإاب تل˘ح˘م5 ىو˘ت˘سسم
م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ىر˘˘˘خألا ي˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘سس
ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا ع˘م ا˘ه˘فل˘تإاو
د˘سض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإلا
.نيفلاخملا

ح.رونلإ دبع

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم بسش
ل˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ن˘˘حا˘˘سشب ق˘˘ير˘˘ح
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا
ر˘با˘ع˘لا را˘˘ي˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ويهرأا يداو ة˘يد˘ل˘ب بار˘ت˘ل
راجفنا ببسسب نازيلغ يف
ثي˘˘ح ،ة˘˘ن˘˘حا˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو تل˘˘خد˘˘ت
نم تنكمت يت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةدعاسسم˘ب ،ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘خإا

بحاسص اودعاسس نينطاوم
علسسلا لازنإا ي˘ف ة˘ن˘حا˘سشلا
ةنسسلأا ا˘ه˘ف˘ل˘ت˘ت نأل ا˘يدا˘ف˘ت
.بهللا

تل˘خد˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
،سسمأا لوأا ءاسسم ،نارهول
رداقلا دبع سشبربم عراسشب
ق˘ير˘ح ل˘جأا ن˘م ،ي˘نو˘يد˘˘م
سسبلملا نيزختل عدوتسسم
يلاوح ةحاسسم ىلع عبرتي
دجاوتمو ،عبرم رتم002
،نيقباط نم ةنوكتم ةيانبب

ىلع ةرطيسسلا تمت ثيح
هراسشتنإا ع˘ن˘م ع˘م ق˘ير˘ح˘لا
ن˘˘كا˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ى˘˘˘لإا
ليجسست نود نم ةرواجملا
.رئاسسخ ةيأا

سسمأا حابسص تمهتلاو اذه
ةعبات ةيعفن ةرايسس نارينلا
يحب «زاغلنوسس» ةسسسسؤومل
ةيدلبل عباتلا نكسسم082
بر˘˘غ ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ة˘˘˘يازو˘˘˘م
ةدحو تلخدت ثيح ،ةديلبلا
ةر˘ئاد˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

دا˘م˘خإا ل˘˘جا ن˘˘م ،ة˘˘يازو˘˘م
را˘ج˘ف˘نا يدا˘ف˘تو ق˘ير˘ح˘˘لا

LPG عيمملا زاغلا نازخ
.ةرايسسلل دوزملا

يدوت ةيئابرهك ةقعشص
دعب باشش ةايحب

ةيإدرغب راطفإ’إ
،سسمأا لوأا ءا˘˘سسم تل˘˘خد˘˘ت
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو
فاعسسإا ل˘جأا ن˘م ،ة˘يادر˘غ˘ب
62 رمعلا نم غلبي باسش
ة˘˘ق˘˘ع˘˘سصل سضر˘˘ع˘˘ت ة˘˘ن˘˘˘سس
عقاولا هلز˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
هلقن مت ثيح ،ةباغلا يحب
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
ىفسشتسسمب تلاجع˘ت˘سسلا
و˘هو ،«م˘ي˘هار˘بإا ن˘˘ي˘˘سشر˘˘ت»
ل˘خد˘˘ت˘˘ي˘˘ل ي˘˘عو˘˘ل˘˘ل د˘˘قا˘˘ف
م˘ل يذ˘لا ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
اذه ،هتايح ذاقنإا نم نكمتي
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘ت˘˘˘فو
تا˘سسبل˘م ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.ثداحلا

ةأإرم’ تيمم طوقشس
عبإرلإ قباطلإ نم

ةلششنخب
رمعلا نم غلبت ةأارما تقل
ر˘ثا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح ة˘˘ن˘˘سس84
عبارلا قباطلا نم اهطوقسس
حادر يسسوم يح تارامعب
ر˘˘ق˘˘م ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘ب

لخد˘تو ،ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا ةثج
يفسشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح
ىلع اهسضرع متيل ،ةنيدملا
ديدحتل يعر˘سشلا بي˘ب˘ط˘لا
ىقبت يت˘لا ةا˘فو˘لا با˘ب˘سسأا

ةباتك ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘لو˘ه˘ج˘م
.رطسسألا هذه

هدلإو لتقي باشش
يف روطاشسب هيقيقششو

ةنيطنشسق
ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘ن˘يد˘م تز˘ت˘ها

عقو ىلع ،سسمأا لوأا ءاسسم
حار ءا˘ع˘ن˘سش ل˘ت˘ق  ة˘م˘ير˘ج
ناغلبي ناسصخسش اهتيحسض
بأا و˘˘˘ه37 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ثيح هنبا ةنسس53 باسشو
ىلع امهفتح نينثلا يقل
قي˘ق˘سشو ن˘با و˘ه با˘سش د˘ي
.نيتيحسضلا

نمأا حلاسصمل نايب بسسحو
نمألا حلاسصم نإاف ،ةيلولا
غلب اه˘ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف تل˘خد˘ت

ي˘˘ح˘˘ب ءاد˘˘˘ت˘˘˘عا ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج
رمألا نأا نيبت نيأا ،ةيدايزلا
طروت لتق ةميرجب قلعتي
ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي سصخ˘˘سش ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
لمعتسسا ،ةن˘سس82 رمع˘لا
ه˘˘ت˘˘م˘˘ير˘˘ج ي˘˘ف ارو˘˘˘طا˘˘˘سس
ا˘ه˘ل ز˘ت˘ها ي˘ت˘لا ءا˘˘ع˘˘ن˘˘سشلا
يف ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا عرا˘سشلا
كرا˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
نيتيحسضلا نإا˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا

طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش ا˘˘م˘˘ه
ليسصافت ركذ نودب هدلاوو
ةميرجلا بابسسأا نع ىرخأا
دحل ةلوه˘ج˘م ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا
هذ˘˘˘˘˘ه ناو ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ ،نآلا
يأا اهنع فرعي مل ةلئاعلا
تا˘كو˘˘ل˘˘سس وأا تا˘˘فار˘˘ح˘˘نا

ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘هو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشم
.ةنيطنسسق

يف اقرغ قهإرم كÓه
د’وأاب ةيئام ةكرب

ةلششنخ يف صشاششر
رمعلا نم غلبي قهارم كله
ةيئام ةكربب اقرغ ةنسس71
سسأار» ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب
سشاسشر دلوأا ةيدلبب «ءاملا
لقنت ثيح ،ةلسشنخ ةيلوب

ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
دلوأل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘˘حو˘˘ل˘˘ل
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا سشا˘سشر
،ةثاغتسسإا ءادن اوقبت نأا دعب

مث قيرغلا لاسشتنا مت ثيح
جلعلا ةعاق ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ظ˘ف˘ل ن˘يأا ،سشا˘سشر دلوأا˘˘ب
.ةريخألا هسسافنأا

حلاسصم˘لا تح˘ت˘ف د˘قو اذ˘ه
ايميلقإا ةسصتخملا ة˘ي˘ن˘مألا
فور˘ظ د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
 .ةقدب ثداحلا تاسسبلمو

نولشسإرم اهعمج

نإرهو يف صسبÓملإ نيزختل عدوتشسم ىلع يتأاي قيرح

لقنل ةنحاشش ىلع ىتأا قيرح دامخإا
نازيلغ يف عئاشضبلا

ةديلبلا يف «زاغلنوشس» ةشسشسؤومل ةعبات ةيعفن ةرايشس مهتلت نارينلا ^

ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘˘قوأا
449 ر˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ب
ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م بب˘˘سسب ا˘˘سصخ˘˘سش
ذ˘ن˘م اذ˘هو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
تاءارجإلا هذه قيبطت ةيادب
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ى˘˘ت˘˘حو
داد˘عإا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘سضا˘˘ح˘˘˘م
سصاخ˘سشألا د˘سض ةرو˘كذ˘م˘لا

ىلإا اهليو˘ح˘تو ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
.اهيف لسصفلل ةلادعلا

ةطرسشلا حلاسصم تماق امك
601 عسضوب ةرتفلا تاذ يف
ة˘يرا˘ن ة˘جارد46و ة˘ب˘كر˘م
مازتلا مد˘ع ءار˘ج ر˘سشح˘م˘لا˘ب
ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ا˘ه˘با˘ح˘سصأا
.يحسصلا

حلاسصملا تاذ لازت لو اذه

ة˘ي˘عو˘ت˘لا تل˘م˘ح ل˘˘سصاو˘˘ت
ر˘˘ط˘˘خ لو˘˘ح سسي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ر˘˘ب˘˘ع ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘˘ف
نواعتلاب اهسصاسصتخا عاطق
تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م
سسا˘ن˘لا ثح˘ل تا˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لاو
رذح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا د˘خأا ى˘ل˘ع
.ةيمويلا مهتلماعت دنع

صش.رثوك

اهيف لشصفلل ةلإدعلإ ىلإإ اهبجومب إولوح تافلاخم مهدشض تدعأإ
ركشسعمب يحشصلا رجحلا ةفلاخم ببشسب اشصخشش009 نم ديزأا فيقوت

لافطأإ4 ـل بأإ ينيعبرأإ ةبقر يف يغإرب كفم صسرغي باشش

ةريوبلا يف ماشسب نيع ناكشس زهت ءاعنشش لتق ةميرج
،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘سسم ز˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ها

ناذآا نم ةعاسس لبق اديدحتو
سضار˘˘˘ع ي˘˘˘ح ،بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ماسسب نيع ةنيدمب حلاسصلا

،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘يلو ر˘ق˘م بر˘˘غ
ءاعنسش لتق ةميرج عقو ىلع
«م.ز» وعدملا اهتيحسض حار
بأا ،ة˘˘ن˘˘˘سس34 بحا˘˘˘˘˘سص
تع˘˘˘قو ،لا˘˘˘ف˘˘˘طأا ة˘˘˘ع˘˘˘˘برأل
ريغ ةنيدملا طسسوب اهثادحأا
.ىفسشتسسملا نع ديعب
نم رفوت امل اقفوو ةيحسضلا

باسش عم كبتسشا ،تامولعم
تانسسلت تعقو امدعب رخآا

ى˘لإا تل˘سصو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ةدا˘˘ح
ةأا˘ج˘فو ،يد˘يألا˘ب كبا˘˘سشت˘˘لا
جارختسسا ىلع يناجلا مدقأا

ةبقرب هسسرغو يغارب كفم
ى˘لإا لو˘ح يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

تلا˘ج˘ع˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ىلإا مث ،ةنيدملا ىفسشتسسمب
،ة˘˘ير˘˘˘سضخألا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو
نيأا ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب «ي˘لر˘ي˘مز»

ارثأاتم ةريخألا هسسافنأا ظفل
.هتباسصإا ةروطخب
نم ةينمأا ةقرف تلقنتو اذه
ةيئاسضقلا ةطر˘سشلا ح˘لا˘سصم
،ما˘˘سسب ن˘˘˘ي˘˘˘ع ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘مأل
ى˘لإا ،ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلاو
ةرسشا˘ب˘م˘ل ة˘م˘ير˘ج˘لا حر˘سسم
عئا˘قو˘لا لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت داد˘˘˘عإاو
عامسسلا ةلسصاومو يعرسشلا
.فارطألا لكل

يشسابع ةرمشس
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ىلع ٍرداق ٍينيطسسلف لكل ٌةحوتفم ٌةوعد اهنإا
نايكلا يف نيددحم ٍسصاخسشأا دسض ٍةيسضق عفر
ةيئاسضقلا ةقبا˘سسلا ى˘لإا ًادا˘ن˘ت˘سسا ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ةيزكرملا ةمكحملا نع ةرداسصلا ،ةيليئارسسإلا
موي ،ةل˘ت˘ح˘م˘لا سسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ماعل ناسسين رهسش نم نيرسشعلاو عبارلا ةعمجلا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا م˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ب تسضق ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،0202
مسصخت ،لكيسش رايلم فسصن ةبارق ةينيطسسلفلا
لوحتو ،ةينيطسسلفلا كرامجلا دئاوع نم ًارسسق
اولتق نيذلا ،نييليئارسسإلا «اياحسضلا» يوذ ىلإا
ٍةيركسسع ٍتايلمع يف اوررسضت وأا اوبيسصأا وأا
ن˘م ًا˘قل˘ط˘نا ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا ٍفاد˘هأا د˘سض تَذ˘ف˘˘ُن
،ةينيطسسلفلا ةطل˘سسلا ا˘هر˘يد˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
اهنواهت وأا ،اهنع ةرسشابملا اهتيلوؤوسسم ةجحب
ا˘ه˘ت˘يا˘عر بب˘سسب وأا ،ا˘ه˘طا˘ب˘حإاو ا˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
مهتويب نع ًلاومأا مهيوذ سضيوعتو اهيذفنمل
مسساب ةيرهسش بتاور مهحنم وأا ،تمده يتلا
 .ءادهسشلا وأا ىرسسألا مهدلوأا

ًادبأا ٍةريخم ريغ ةينيطسسلفلا ةطلسسلا نأا ًاملع
نأا كلذ ،مكحلا سصنب مازتللاو ةمارغلا عفد يف
تسضق ،رخآا ًاسصن اهمكح يف تدروأا ةمكحملا
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘سضت نأا ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
،ةطلسسلل ةدئاعلا لاومألا ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ٍةروسصب هيلع سصوسصنملا غلبملا عاطتقا متيل
،ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ىلإا عوجرلا نود ٍةرسشابم
ًا˘ير˘ه˘سش مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ا˘ه˘سسف˘ن تا˘ط˘ل˘سسلا ي˘هو
ءادهسشلاو نيلقتعملاو ىرسسألا ةسصح عاطتقاب
ةقلعتملا ،ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘سصا˘ق˘م˘لا لاو˘مأا ن˘م
تاطلسسلا اهيبجت يتلا كرامجلاو بئارسضلاب
،ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ن˘ع ًة˘با˘ي˘ن ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

ة˘يدا˘سصت˘قلا عا˘سضوألا ءو˘˘سسب ا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع م˘˘غر
ىوتسسم يدرتو ،نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ةبسسن عاف˘تراو بتاور˘لا سصي˘ل˘ق˘تو ،ة˘سشي˘ع˘م˘لا
يذلا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ل˘ظ ي˘ف ًة˘سصا˘خ ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا

دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا˘˘˘ب رر˘˘˘سضلاو ىذألا د˘˘˘سشأا ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأا
 .ينيطسسلفلا

ءانبلاو اهنم ةدافتسسلا نكمي ٌةسصرف اهنإا
يتلا ،ةيئاسضقلا ةقباسسلا ىلإا دانتسسلاب ،اهيلع
،اهيلإا عوجر˘لاو ا˘ه˘ما˘كحأا˘ب للد˘ت˘سسلا ن˘كم˘ي

نا˘ي˘كلا ة˘نادإل ا˘ه˘ي˘لإا ٍة˘جا˘ح ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نأا ًة˘˘سصا˘˘خ
هتداق ةبسساحمو ،هيلع قييسضتلاو ينويهسصلا

م˘ه˘م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘مو ،م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘˘مو
انبعسش قح يف هوبكترا ام ىلع مهنم ماقتنلاو
ةينطولا مكاحملاف ،ان˘تا˘كل˘ت˘م˘مو ا˘ن˘تا˘سسد˘ق˘مو
فلتخا ىلع ة˘ي˘لود˘لا م˘كا˘ح˘م˘لاو ،ة˘ي˘بوروألا

˘ما˘كحأا˘ب ذ˘خأا˘ت ،ا˘ه˘تا˘سصسصخ˘تو ا˘ه˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
،اهماكحأا اهيلع ينبتو ةيل˘ي˘ئار˘سسإلا م˘كا˘ح˘م˘لا

ٌلومعم ٌفارعأا يهو ،اهنيناوق سسفنب اهبسساحتو
،مكاحملا سساوقأا تحتو ءاسضقلا ةقورأا يف اهب
اولغت˘سسي نأا ،ءا˘ف˘كأا ٍةر˘ه˘م ن˘ي˘ما˘ح˘م˘ل ن˘كم˘يو
نم اه˘ل˘ث˘م راد˘سصت˘سسل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ما˘كحألا

 .ةديدع ةيبوروأا ةينطو مكاحم
لإا ينيطسسلف ٌتيب دجوي داكي ل هنأا ثيحو

هباسصأاو ررسض هب قحل وأا ،ٌحيرج وأا ٌديهسش هيفو
لبق نم ءاوسس ،نييليئارسسإا يديأاب ءادتعاو ٌملظ
ز˘جاو˘ح˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا وأا سشي˘˘ج˘˘لا

كرا˘˘ع˘˘م˘˘لاو بور˘˘ح˘˘لا لل˘˘خ وأا ،ر˘˘با˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو
ظفحي ام ًابلاغو ،تام˘هاد˘م˘لاو تا˘حا˘ي˘ت˘جلاو
ينويهسصلا ودعلا يمرجم ءامسسأا ًاعيمج انلهأا

،نيمرجملا هطابسضو ةلتقلا هدونجو ،هتزولجو
اودتعا نيذلا بتُرو باقلأاو روسص نوفرعيو
مهاقرأا نوفرع˘ي ا˘م˘ك ،م˘ه˘ي˘لإا اوؤوا˘سسأاو م˘ه˘ي˘ل˘ع
لئاسسو ىلع ةيسصخسشلا مهتاباسسحو مهفتاوه
مهتايرفسس نو˘م˘ل˘ع˘يو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

،مهل˘م˘عو م˘ه˘ت˘كر˘ح نود˘سصر˘يو ،م˘ه˘تل˘ق˘ن˘تو
،مهد˘سض ا˘يا˘سضق ع˘فر م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘سسي˘لا ن˘ه˘نإا˘ف
 .مهيلإا تاماهتلا هيجوتو

ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا مد˘لا ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘ب˘لا˘غ نأا ا˘م˘˘ك

ةر˘˘˘سسألاو ،د˘˘˘لو˘˘˘لاو مألاو بألا ،ن˘˘˘يدو˘˘˘جو˘˘˘م
ةجردلا نم ٌبراقأا ًاعيمج مهو ،لهألاو ةلئاعلاو
اياسضق عفر مهيلع رسسيي يذلا رمألا ،ىلوألا

م˘ه˘تدا˘قو ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا د˘˘سض
،نييناديملا مهدونجو مهطابسضو ،نييركسسعلا
م˘ه˘با˘كترا تو˘سصلاو ةرو˘سصلا˘˘ب تب˘˘ث ن˘˘يذ˘˘لا
،ًابيذعتو ًلتق ،ينيطسسلفلا انبعسش قحب مئارجل
ًامد˘هو ،ًا˘ب˘ير˘خ˘تو ًا˘قر˘حو ،ًل˘ي˘كن˘تو ًلا˘ق˘ت˘عاو
نئارقلا هذه لكو ،ًاريجهتو ًاديرسشتو ،ًاريمدتو
ة˘ت˘ب˘ث˘˘م ،تادا˘˘ه˘˘سشلاو تادا˘˘فإلاو ،ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لاو
كيكسشتلا وأا اهب نعطلا نكمي لو ،ةظوفحمو
ةسصتخم ةمكحم يأا عيطتسست ل ام وهو ،اهيف
 .اهلطبت وأا اهلمهت نأا ملاعلا يف

يف ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل د˘جو˘ي ه˘نأا ًا˘م˘ل˘ع
تايلولاو ابوروأا لود يفو ،تاتسشلاو نطولا
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ٌتا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

نا˘ج˘لو ،ةر˘ي˘ث˘ك ي˘ند˘م ٍع˘م˘ت˘ج˘م تا˘سسسسؤو˘˘مو
،ة˘ي˘لود ن˘ما˘سضت تا˘م˘ظ˘ن˘مو نا˘سسنإلا قو˘ق˘˘ح
نمم ،نوسسرمتم نوناق لاجرو رابك نوماحمو
ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘˘ي
نم دسض مهمسساب اياسضق عفرو ،نيينيطسسلفلا
ة˘م˘ي˘سسج ًارار˘سضأا م˘ه˘ب ق˘ح˘لأا وأا م˘هءا˘ن˘بأا ل˘ت˘˘ق
ٍتا˘ن˘طو˘ت˘سسم د˘سض وأا ،ة˘م˘˘يد˘˘ت˘˘سسم ٍتا˘˘ها˘˘عو
،ٍةسصاخ ةينيطسسلف ٍسضارأا قوف تينب اهلمكأاب
اورداسصو اهباحسصأا اهونطوتسسم درط نأا دعب
يف مهتبغر ن˘ع ًل˘سضف ءلؤو˘هو ،م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
نيناوقلاب ةربخ مهل نإاف ،نيينيطسسلفلا ةدعاسسم
،ةينطو˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘بو ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا

يمرجم ةمكاحم اهنيناوق حيتت يتلا لودلاو
نع رظنلا سضغبو ،مهتيسسنج تناك ًايأا برحلا
 .مهتميرج هيف اوبكترا يذلا ناكملا

ًاراطخأا نوهجاوي دق مهنأا نويليئارسسإلا كردي
اذه ىلإا نوينيطسسلف˘لا أا˘ج˘ل لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
،ة˘ي˘لود˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا باو˘بأا او˘قر˘طو ،ل˘ي˘ب˘سسلا

ةينوناق ٍتائيه مهتاموكح تسصسصخ دقف اذهلو
م˘ه˘طا˘ب˘سضو م˘هدو˘˘ن˘˘ج ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ
عم قيسسن˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘تر˘ب˘جأاو ،م˘ه˘ي˘لوؤو˘سسمو
ةئيه تفلكو ،مهرفسس لبق ةسصتخملا تائيهلا
نع عافدلل ًارابك نيماحم ودعلا سشيج ناكرأا
 .هتمكاحم وأا هفيقوت متي دق ٍلوؤوسسم يأا

لاسصتلاب ءاسضقلاو ةيجراخلا اترازو تماقو
مدع نامسضل ،ةيبوروألا لودلا يف مهئارظن عم
يأل م˘هدو˘ن˘ج وأا م˘ه˘ي˘لوؤو˘سسم ن˘م ٍيأا سضر˘ع˘ت
نم ديدعلا نأا ًاملع ،ةمكاحم وأا فيقوت ةلواحم
،نيقباسسلاو نييلاحلا نييليئارسسإلا نيلوؤوسسملا

،نا˘˘ي˘˘كلا جرا˘˘خ ر˘˘ف˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘˘ع نوؤور˘˘˘ج˘˘˘ي ل
مسصاوعلا سضعب ىلإا هترايز ىغلأا دق مهسضعبو
ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ،ةر˘ي˘خألا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ن˘جألا
ةيل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا تار˘يذ˘ح˘ت
 .مهاياسضق ةعباتمب ةفلكملا

برسضلاو ،ةيليئارسسإلا ديلا عطق نم دب ل
،ةنكمملا ل˘ب˘سسلا ل˘كب ٍد˘يد˘ح ن˘م ٍد˘ي˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
بعسشلاب دارفتسسلا نم نوناقلا ةوقب مهعنمو
ود˘ع˘لا دو˘ن˘ج ر˘ع˘سشي نأا د˘ب لو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

باحسصأاو م˘هو˘لوؤو˘سسمو م˘ه˘تدا˘قو ،ه˘طا˘ب˘سضو
ٍناكم لك يف نوقحليسس مهنأاب ،مهيف رارقلا
باسسحلا نم او˘ج˘ن˘ي ن˘ل م˘ه˘نأاو ،ه˘ي˘لإا نو˘ل˘سصي
مهءافلحو ،مهيمحي نل مهنايك نأاو ،باقعلاو
نأاو ،مهتملسس اونمسضي وأا مهنمأا اولفكي نل
ةيملسسإلاو ةيبرعلا ةمألا مهعمو نيينيطسسلفلا

نور˘ع˘سشي م˘هو˘عد˘ي ن˘ل ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا رار˘˘حأا ل˘˘كو
ل˘˘ب ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب وأا نا˘˘مألا˘˘˘ب
نور˘ب˘ج˘ي˘سسو ،ٍنا˘كم ل˘ك ي˘ف م˘ه˘نو˘ق˘حل˘ي˘˘سس
مه˘ن˘م سصا˘سصق˘لا ى˘ل˘ع ة˘سصت˘خ˘م˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا

لومعملا نيناوقلل ًاقفو مهيلع ماكحألا سضرفو
وهو ،ٌنكمم ٌرمأا اذهو ،اهيلع سصوسصنملاو اهب
 .ٌقلقمو ٌجعزم ودعلل ةبسسنلاب
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ِهِماكحأاوِ لÓتح’ا ِءاضضقِ ةهجاوم ‘ ٌ›ودٌ ءاضضق
يوإدللإ فشسوي ىفطشصم .د ملقب

لظ يف ةينيطسسلفلا ةينطولا ةيسضقلا رمت
ءارج نم ا˘ه˘ل˘حار˘م ر˘ط˘خأاو ءو˘سسأا ن˘م ة˘ل˘حر˘م
دسسجتت يتلاو ، هتاءارجإاو للتحلا تاسسايسس
ديو˘ه˘ت˘لاو م˘سضلاو نا˘ط˘ي˘ت˘سسلاو ةردا˘سصم˘لا˘ب
دعاو˘ق˘ب ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع ة˘برا˘سض ، ة˘لر˘سسألاو
ةي˘عر˘سشلا تارار˘قو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ما˘كحأاو
ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لا قو˘ف ا˘ه˘سسف˘ن ةر˘ب˘ت˘ع˘م ، ة˘ي˘لود˘لا

ةكارسشو قيسسنتو نواعتب ةيلودلا ةلءاسسملاو
نم تلقتنا يتلاو ةيكيرمألا ةرادإلا عم ةلماك
يتلا تاءارجإلا لعفب ةكارسشلا ىلإا زايحنلا
ينطولا عورسشملا ة˘فد˘ه˘ت˘سسم ا˘ه˘ي˘ل˘ع تمد˘قأا
ءاهنإا ، نيئجللا ، سسدقلا ) هتازكترمو هتباوثب

( خ˘لا... نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ع˘ير˘سشت ، ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘˘ح
ى˘م˘سسم˘لاو ي˘ماز˘ه˘نلا عور˘سشم˘ل˘ل ا˘ه˘˘حر˘˘طو
بطسشو ءاهنا ىلا فدهي يذلاو نرقلا ةقفسصب
رسضخألا ءوسض اهئاطعإاو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
يميهاربإلا مرحلا طي˘ح˘م ءاو˘سس ة˘يد˘يو˘ه˘ت˘لاو
.ةيناطيتسسلا لتكلاو راوغألا مسضو

يفو هتاديقعتو د˘ه˘سشم˘لا ة˘ي˘سسا˘سسح˘ل ًار˘ظ˘ن
ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘طو ة˘ط˘خو ا˘يؤور ة˘غا˘˘ي˘˘سص را˘˘طا

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ن ف˘˘ي˘˘ك ي˘˘سسا˘˘سسألا ا˘˘هز˘˘كتر˘˘م
ةيمهأا نم هلكسشي امل يتاذلا لماعلا سضاهنتسسا
هلوانت متيسس ام اذهو ينطولا انلاسضن يف ةغلاب
ةلمج زاربإا ىلع لمعنسس ثيح ، لاقملا اذه يف
ي˘ف م˘ه˘سست ةو˘ق ل˘ماو˘ع ل˘كسشت ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م
ىوتسسم عفرو يني˘ط˘سسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت
ىرأا ، تايدحتلا هجو يف دومسصلا ىلع هتردق
ىلع يهو ةطخلا راطا يف اهيلع لمعلا ةيمهأا
: يلاتلا وحنلا

معدلاو ةينيطسسلفلا ةينطولا ةيسضقلا ةلادع
ن˘م تار˘سشع˘لا ة˘ل˘م˘ج لل˘خ ن˘م ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ن˘˘˘ملا سسل˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘سصلا تارار˘˘˘ق˘˘˘˘لا

قوقحلا ىلع تدكا يتلاو ةماعلا ةيعمجلاو
ةلبا˘ق ر˘ي˘غ˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ة˘ت˘با˘ث˘لا
كسسمتلاو اهيلع لمعلا بلطتي امم فرسصتلل
ةيمها نمكت انه نمو ، ةوق لماع اهرابتعاب
ةلسصاومو هزيز˘ع˘تو ه˘ت˘يا˘م˘حو ي˘لود˘لا د˘ع˘ب˘لا
ةيسسايسسلا اهدوهج ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا

تاد˘ها˘ع˘م˘لاو ق˘˘ي˘˘ثاو˘˘م˘˘لا ل˘˘كل ما˘˘م˘˘سضنلاو
ة˘لود ة˘نا˘كم˘ل ًاز˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
دوهجلا ةعباتمو ، ينوناقلا اهزكرمو نيطسسلف
                        .ةلماكلا ةيوسضعلا ىلع لوسصحلل

ة˘ي˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ي˘˘مل˘˘سسلاو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘لا
هتيامحو هيلع ظافحلا ةي˘م˘هاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

معدو دانسسا فقوم نم هلكسشي امل هزيزعتو
نم قلطنلا ةدعاق ىلع ينيطسسلفلا فقوملل
ينيطسسلفلا بعسشلا هاجت ةي˘ئد˘ب˘م˘لا ف˘قاو˘م˘لا

ى˘لولا بر˘ع˘لا ة˘ي˘سضق ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘بو
.ةيزكرملاو

ةحاسسلا هيناعت ا˘م ى˘ل˘ع ا˘ن˘ه ز˘ي˘كر˘ت˘لا دو˘نو
مل رمدمو ي˘ثرا˘ك ما˘سسق˘نا ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلع ةرسشابم سسكعنا لبق نم ةحاسسلا هدهعت
لك ىلعو ةيسضقلاو بعسشلاو سضرألا ةدحو
ىلإا ىدأا اممو ، ينيطسسلفلا انبعسش ةايح يحانم
، يلودلا ديعسصلا ىلع ةيسضقلا ةناكم عجارت

امم ، كلذ نم ديفتسسملا وه للتحلا نأا ثيح
ةيلاع ةي˘ن˘طو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘بو فو˘قو˘لا بل˘ط˘ت˘ي

ة˘ح˘لا˘˘سصم˘˘لا ما˘˘م˘˘تاو ما˘˘سسق˘˘نلا اذ˘˘ه ءا˘˘ه˘˘نإل
ةمئاقلا ةيقيقحلا ةي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ةدا˘ع˘ت˘سساو
ءابعألا لمحت يف ةيلوؤوسسملاو ةكارسشلا ىلع
انبعسشل ايلعلا ةينطولا حلاسصملا ىلإا ةدنتسسمو
انتيسضقل نامألا مامسص اهرابتعاب ، ينيطسسلفلا

عور˘سشم˘˘لا تاز˘˘كتر˘˘م ن˘˘م سسا˘˘سسأا ز˘˘كتر˘˘مو
فادهأا قيقحتل قرطلا رسصقأا يهو ، ينطولا
نم اذه ىتأاتيو للقتسسلاو ةيرحلا يف انبعسش

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل يد˘ج˘لاو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ه˘جو˘˘ت˘˘لا لل˘˘خ
جا˘ت˘ن تءا˘ج ي˘ت˘لاو ، ة˘ع˘قو˘م˘لا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
قافتا اهرخا ناك يتلاو تاراوحلا نم ةلسسلسس
ن˘ي˘˘كم˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا يذ˘˘لاو7102\01\21
ةزغ يف اهتايحلسصو اهرود ذخأاو ةموكحلا

بعسشلا ةمو˘كح ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ف˘سضلا ي˘ف ا˘م˘ك
ةماعلا تاباختنلل ري˘سضح˘ت˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

تاطلسسلل ردسصم هرابتعاب بعسشلل هجوتلاو
˘ما˘ظ˘ن˘لا بي˘ل˘سصتو د˘يد˘ج˘ت ي˘ف كلذ ة˘ي˘م˘˘هأاو
لماوع مهأا دحا اذهو ، ينيطسسلفلا يسسايسسلا
. ةوقلا

ةيمهأا ىلع انه ديكأاتلا دون لاجم اذه يفو
للخ نم ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ينوناقلا دعبلا
ةلمجل ةيلودلا ةيئانجلا عم ةعباتملاو ةقحلملا
سسلجم عم كلذكو اهتلاحا مت يتلا تافلملا

ةي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘فا˘كو نا˘سسنلا قو˘ق˘ح
تاسسايسس ن˘م لل˘ت˘حلا ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘م را˘ب˘ت˘عا˘ب

ىلا يقترت انب˘ع˘سش ق˘ح˘ب تاءار˘جاو ة˘ير˘سصن˘ع
نوناقلا اهيلع بسساحي برح مئارج ىوتسسم
ةيئانجلا تاسصاسصتخا نمسض لخدتو يلودلا
ةدايقلا دهج ةلسصاوم ىلع دكؤونو ، ةيلودلا
.انبعسشل ةيلودلا ةيامحلا يلع لوسصحلل

يحافكلاو يلاسضنلا د˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت ة˘ي˘م˘هأا
نكامأا ةفاك يف انبعسشل لماكتلا ةدعاق ىلعو
ة˘م˘ظ˘ن˘م رود ز˘يز˘ع˘ت لل˘خ ن˘م اذ˘هو هد˘جاو˘ت
اهرئاود ريوطتو ليعفتو ةينيطسسلفلا ريرحتلا

ظافحلاو اهتاعام˘ت˘جا ما˘ظ˘ت˘ناو ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو
يزكر˘مو ي˘ن˘طو سسل˘ج˘م ن˘م ا˘ه˘ت˘يرود ى˘ل˘ع
نمو ، اهنع ةقثبنملا ناجللا ةفاك ليعفتو خلا...

تا˘جر˘خ˘م ع˘سضو ة˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ن ا˘˘ن˘˘ه
ع˘سضو˘م يز˘كر˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
فارتعلا قي˘ل˘ع˘ت ن˘م ه˘ن˘م˘سضت ا˘مو ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
فقوو ينملا قيسسنتلا فقوو للتحلا ةلودب

رظنلا ةداعاو ةعقوملا تايقافتلا لكب لمعلا
ة˘ل˘ب˘كم˘لاو ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلا سسيرا˘˘ب ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا˘˘ب
ةلحرملا نم سصلخلاو ينيطسسلفلا داسصتقلل
ن˘م ل˘ي˘ئار˘سسإا ا˘ه˘ت˘غر˘فأا ي˘ت˘لاو ، ة˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

ة˘ط˘ل˘سس ل˘ب ة˘ط˘ل˘سس ى˘لإا ًلو˘سصو ا˘ه˘نو˘م˘سضم
عئاقولا اهسضرف للخ نم ةفلك لب للتحاو
. مسضو ناطيتسساو ةرداسصم نم سضرلا ىلع

هترقأا قح للتحلا دسض ةمواقملاو لاسضنلا
بو˘˘ع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا فار˘˘عألاو ق˘˘ي˘˘ثاو˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘حر˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو ، لل˘ت˘حل˘ل ة˘˘ع˘˘سضا˘˘خ˘˘لا

، اهل بسسنألا لكسشلا ددحت يتلا يه اهفورظو
لكسشلا ةيبعسشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا نأا د˘ق˘ت˘ع˘ن ن˘ح˘نو
ىلع لمعلا بلطتي امم ةلحرملا هذهل مئلملا

اهتموميدو اهتيرارم˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ت˘سسسسأا˘م
عيسسوتو يريهامجلاو يبعسشلا اهدعب ظافحلاو
ةسضافتناب جوتت للتحلا عم كابتسشلا ةرئاد
باطخبو ةدحومو ةدحاو ةدايقب  ةماع ةيبعسش
لك ليعفت اهتدنجأا ىلع عسضت دحوم ًاسضيأا
و ةيسسايسسلا للتحلا اذه عم ةعطاقملا لاكسشأا
خ˘لا... ة˘يدا˘سصت˘قلاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘م˘˘يدا˘˘كألا
 .ًامهم ًايلاسضن ًلكسش هرابتعاب

لك رافنتسسا للخ نم ىتأاتي اذه نأا دقتعاو
هذهو تايوتسسملا لك ىلع انبعسش تاعاطق
لم˘ع˘لا ل˘ئا˘سصف ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ع˘ق˘ت  ة˘ي˘لوؤو˘سسم
دو˘ه˘ج ع˘م اذ˘ه ل˘ما˘كت˘ي نأا ى˘ل˘عو ، ي˘ن˘طو˘˘لا
 .ةيلودلا ةحاسسلا ىلع ةينيطسسلفلا ةدايقلا

ةوق˘لا ل˘ماو˘عو طا˘ق˘ن زر˘بأا هذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘عأا
ىلع مهمو سساسسأا دفار لكسشت يتلاو ةيتاذلا

يتلاو ةيبعسشلاو ةيمسسر˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ة˘فا˘ك
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا ن˘ي˘ت˘م˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘سست
 .هبيلسصتو

ينيطسسلف يسسايسس للحمو بتاك
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مت هنأا ةبرقم رداسصم تدكأا ثيح
نم نيلواقم˘لا ءلؤو˘ه ف˘ل˘م ل˘يو˘ح˘ت
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا قود˘˘ن˘˘˘سصلا
ةحلفلا كنب ىلإا ‐اماريسس ‐يحلفلا

نم تاونسس50 ذنم ةيفيرلا ةيمنتلاو
مهتافلمبو مهب˘لا˘ط˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا ل˘جأا
يف ةيلاملا مهتاقحتسسم عفدو ةقلاعلا
ام اذإا اسصوسصخ ،نكمم تقو برقأا

سضع˘ب˘ب ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ل˘ج نأا ا˘ن˘م˘ل˘˘ع
ع˘فد م˘˘ت د˘˘ق ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

3102 ةنسس يف ةيلاملا مهتاقحتسسم
مل نيذلاو ةيلولا هذه يلواقم ادعام
يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘سسلا او˘م˘سضه˘˘ي
مهلكسشم ةيوسست مدع ءارو نمكي
لازي ل يذلاو تاونسس ذنم قلاعلا

ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا بتا˘كم جاردأا سسي˘ب˘˘ح
ءلؤوه دسشان دقو اذه .ةيلولا هذهب
لخدتلا دلبلا يف ايلعلا تاطلسسلا
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا ىد˘ل ل˘جا˘˘ع˘˘لا
ع˘فر ل˘جأا ن˘م ي˘حل˘ف˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيلاملا مهتاق˘ح˘ت˘سسم ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
زا˘˘ج˘˘نإا سصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
جمانربب ةسصاخلا ةيحلفلا عيراسشملا
يف اسساسسأا ةلثمتملاو يحلفلا معدلا

ةرمثملا راجسشألا سسرغو رابآلا رفح
تاخسضملاو ةيكتسسلب˘لا تو˘ي˘ب˘لاو
يتلا ةرركتملا تاءادنلا نم مغرلاب
بتا˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘هاد˘˘˘˘سص تل˘˘˘˘سصو
،ةتافتلا ةيأا نود نييلحملا نيلؤوسسملا

ن˘ع تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘سست˘˘م
ءارو نمكي يذلا يقيقحلا ببسسلا

ةيلام˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست مد˘ع
ةرورسضب تقولا تاذ يف نيبلاطم
لك ةيوسستب سصاخلا نوناقلا قيبطت
ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
ة˘ل˘سصلا تاذو ة˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘ب
لك ةيوسستو ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا˘ب
اهيقحتسسمل اهحنمو ةقلاعلا نويدلا
يتلا ةطقنلا يهو ،نوناقلا هلوخي امب
نيذلا نيلواقملا ءلؤوه سسأاك تسضافأا
يرادإلا ل˘طا˘م˘ت˘لا ة˘سسا˘˘ي˘˘سسب اودد˘˘ن
اوناع نأا د˘ع˘ب م˘ه˘ق˘ح ي˘ف سسرا˘م˘م˘لا
ة˘با˘سصع˘لا ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ن˘˘م تل˘˘يو˘˘لا

‐ىيحيوأا ‐ةدايقب ةقباسسلا ةموكحلاو
مه˘سسل˘فإا ي˘ف بب˘سسلا تنا˘ك ي˘ت˘لاو
ةركلا ىقبتل مهعيراسشم مامتإا مدعو
يذلاو ةيروهمجلا سسيئر ىمرم يف
نم ةريبك لامآا نولواقملا هيلع قلعي
مهنيكمتو مهلاغسشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ل˘جأا

،ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم سضب˘ق ن˘˘م
ءلؤو˘ه ل˘ج نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع ا˘م اذإا ة˘سصا˘˘خ
يف نوطبختي نولازي ل نيلواقملا
ريظن بئارسضلا نع ةبترتملا نويدلا

راظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘حل˘ف˘لا م˘ه˘ع˘يرا˘سشم
عفرو ةيسضقلا هذه نع راتسسلا لادسسإا
ل نيذلا نيلواقملا ءلؤوه نع نبغلا
ةيلاملا مهتاقحتسسم نورظتني نولازي
.ةقلاعلا

عطق نم زايتمإ دقع73 ءاغلإإ
رامثتشسÓل ةهجوملإ يشضإرأ’إ

راتكه64 ةداعتشسإو
ـل ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك

ةعباتمل ةيئلولا ةنجللا نأا «ملسسلا»
ة˘يلو˘ب ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘سسلا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
زايتما دقع73 تغلأا دق تليسسمسسيت
طاسشنلا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسل˘ل ه˘جو˘م˘لاو
ةلاحإا مت نأا دعب يحلفلاو يعانسصلا
،ةلادعلا ىلإا ارمثتسسم04 نم رثكأا

عيراسشملا ديسسجت مدع ببسسب اذهو
ةيراقعلا ةيعوألا ىلع ةيرامثتسسلا

رامثتسسلا راطإا يف مهل ةحونمملا
ى˘لإا ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه تلو˘ح˘˘ت ثي˘˘ح
ىلع دوجوم ر˘ي˘غ ي˘م˘هو را˘م˘ث˘ت˘سسا
ةنجللا نم لعج ام وهو عقاولا سضرأا
ع˘فر˘ب مو˘ق˘ت را˘م˘ث˘ت˘سسل˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا
نيرمثتسسم˘لا د˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق ىوا˘عد
ىلع مهتافلم ةلا˘حإاو ن˘ي˘سسعا˘ق˘ت˘م˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
عا˘جر˘ت˘سساو ة˘ي˘م˘هو˘لا را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
مهل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوألا
ا˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘سشم قر˘˘˘ط˘˘˘ب
نيذلا ن˘ي˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل
هذه˘ب ي˘ل˘ع˘ف˘لا را˘م˘ث˘ت˘سسلا نود˘ير˘ي
رداسصملا تاذ بسسحو اذه .ةيلولا
اهتبغر ةيئلولا تاطلسسلا تدبأا دقف
ةيراقعلا ةيعوألا دحأا عاجرتسسا يف
لجأا نم نيرمثتسسملا دحأل ةحونمملا
طسسوب قدنف عورسشم لاغسشأاب مايقلا

حواري لازي ل يذلاو ةيلولا ةمسصاع
هدي˘سسج˘ت نود تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ه˘نا˘كم
ءيسشلا سسفن وهو عقاولا سضرأا ىلع
قدنف بكرم زاجنإا عورسشمل ةبسسنلاب
ةاذاحمب نئاكلا وليلح يحب يحايسس
وه د˘ه˘سشي يذ˘لاو ة˘ير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
لاغسشأا ةبسسن يف اظوحلم ارخأات رخآلا
لا˘غ˘سشأا ا˘سضيأا د˘ه˘سشت ا˘م˘ك زا˘˘ج˘˘نإلا
حدافو ريبك رخأات قيرط قدنف زاجنإا

للغتسسلا دقع رمثتسسملا حنم مغر
رمألا وهو نيتنسس ذنم ءانبلا ةسصخرو
يذلا ةيلولا يلاو همسضهي مل يذلا

ةيرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوألا عا˘جر˘ت˘سسا˘ب دد˘ه
يف نيرمثتسسملا ءلؤوهل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا

مدعو اهلاح ىلع رومألا ءاقب لاح
ىلع ةيرامثتسسلا عيراسشملا ديسسجت
هذه زاجنإا يف عارسسإلاو عقاولا سضرأا
لكسشب ةيلولا مدخت يتلا عيراسشملا

م˘ت ه˘نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع ا˘م اذإا ة˘سصا˘خ ،سصا˘خ
عاجرتسسا ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘ن˘سسلا لل˘خ
ي˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه ة˘˘ثل˘˘ث
يديسسو تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت˘ل تا˘طا˘سشن˘لا

ناتللاو يتسسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ب رو˘سصن˘م
ةعطق002 نم رثكأا ىلع نارفوتت

ةعسسوت ةيلمعل امهعوسضخ دعب ايلاح
عاجرتسسا ةنسسلا هذه للخ مت امك
اهحنم مت يتلاو ةيسضرأا ةعطق46
لازت ل ىرخأا ةعطق61و اهب لمعلل
تاطاسشنلا قطانم لخاد اذهو ةرغاسش
ةعطق41 عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ل اهنم90 تاطاسشنلا قطانم جراخ
دوجو سصخي اميف امأا ةرغاسش لازت
يتلا ليقار˘ع˘لاو تا˘بو˘ع˘سصلا سضع˘ب

عيرا˘سشم˘لا سضع˘ب زا˘ج˘نإا نود تلا˘ح
لوسصحلا ةبوعسص وه ةيرامثتسسلا

لو˘سصحو ة˘ي˘كن˘ب˘لا سضور˘ق˘لا ى˘ل˘ع
تارارق ىلع نيينعملا نيرمثتسسملا

سضار˘ت˘عا اذ˘كو زا˘˘ي˘˘ت˘˘ملا دو˘˘ق˘˘عو
سضع˘ب زا˘ج˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ي˘سسل ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسلا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا

كيهان ،ةفورعملا تاطاسشنلا ةقطنمب
لازت ل ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ة˘ل˘م˘ج ن˘ع
عيراسشملا ديسسجت ىدل اقئاع فقت
يتلا لكاسشم˘لا ي˘هو ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسلا
ةع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ف˘كع˘ت
داجيإا ىلع ةيرام˘ث˘ت˘سسلا ع˘يرا˘سشم˘لا
ةلجع عفدو اهل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا
.ةيلولا هذهب رامثتسسلا

فنشصلإ يف نوفنشصم نوملعم
مهفينشصتب نوبلاطي رششاعلإ

11 ةبترلإ يف
ي˘م˘ل˘ع˘م ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا بلا˘˘ط

ة˘˘يلو˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا سسراد˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ف˘˘ن˘˘سصم˘˘لاو تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو01 م˘˘قر ف˘˘ن˘˘سصلا
يروفلا كرحتلا ةرور˘سضب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لكل دح عسضو لجأا نم ،لجاعلاو
يرادإلا ءاسصقإلاو سشي˘م˘ه˘ت˘لا عاو˘نأا
ل يتلا ةئفلا هذه قح يف سسرامملا
ةجرد لقأاب01 مقر فنسصلا يف لازت
نيذلا نيد˘عا˘سسم˘لا ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م
يف11 فنسصلا ىلإا مهتيقرت تمت

ءلؤو˘ه˘ل ح˘م˘˘سسي نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ح
11 فنسصلا ىلإا ةيقرتلاب نيملعملا
وه امك يئادتبلا ميلعتلا ذاتسسأا ةبترب
سسيلو يلاحلا نوناقلا يف هب لومعم
اذه .نيملعملا ءلؤوهل ةيلاحلا ةبترلاب
تملسست يتلا ىوكسشلا سصن بسسحو
ءلؤو˘ه نإا˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن «مل˘˘سسلا»
ةيبرتلا كلسس يف اوطرخنا نيجتحملا

ةبترب ةنسس03 نم رثكأا ذنم ميلعتلاو
نيملعمك اذهو ةيئادتبا ةسسردم ملعم
يف مهجامدإا م˘ت ا˘هد˘ع˘بو ن˘يد˘عا˘سسم
يف ةيئادتبا ة˘سسرد˘م م˘ل˘ع˘م بسصن˘م
مهلسصحت نم م˘غر˘لا˘ب8002 ةن˘سس
مهل حمسست ةي˘ع˘ما˘ج تادا˘ه˘سش ى˘ل˘ع
ةسسردملا ذاتسسأا فنسص ىلإا ةيقرتلاب
ماق4102 ة˘يا˘غ ى˘لإاو ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

سصاخلا م˘ه˘ن˘يو˘كت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ءلؤو˘ه
سسرادملا و˘م˘ل˘ع˘م ه˘ل ع˘سضخ يذ˘لاو
ةمربملا ةيقافتلا بجومب ةيئادتبلا
ة˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ن˘˘ي˘˘ب
نم ءاهتنلا دعبو هنأا ريغ ةيمومعلا

ءلؤو˘ه د˘ف˘˘ت˘˘سسي م˘˘ل ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا اذ˘˘ه
ةيقرت يأا نم نيدعاسسملا نيملعملا
ىلع سصنت44 ةداملا نأا نم مغرلاب
ةسسردملا ذاتسسأا ةبتر يف جمدي هنأا
ةيسساسسألا ةسسردملا وملعم ةيئادتبلا
ةداهسش ىلع نولسصاحلاو نومسسرملا
وأا ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف سسنا˘سسي˘ل˘لا
ءلؤوه لمأا ىقبيل اهل ةلداعم ةداهسش
لجأا نم ةيبرتلا ةرازو ىدل اقلعم
ة˘عور˘سشم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا

مهحنمو مهتيسضق نع رابغلا سضفنو
يف ةكراسشم˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا
مهاو˘ت˘سسم بسسح ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا ةر˘سسألا
ةر˘ب˘خ˘لا تاو˘ن˘سس بسسحو ي˘سسارد˘لا

.ميلعتلا كلسس يف اهوسضق يتلا
جراخ لإدق رإود ناكشسو..

ةيومنتلإ ةيطغتلإ لاجم
يرتنعلإ يديشسب ةيفيرلإ

راود ناكسس نم تارسشعلا بلاط
نع مك70 يلاوحب دعبت يتلاو لادق
ةيلوب يرتنع˘لا يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م
ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تل˘ي˘سسم˘˘سسي˘˘ت
ةيفيرلا مهتقط˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب
ة˘ل˘م˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو ة˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا
راودلا يلاهأا بلاطمو تلاغسشنلا
،مهتقطنم نع ةلزعلا كف ىلإا ةيمارلا

تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا م˘ه˘˘ئاد˘˘ن ن˘˘ي˘˘ه˘˘جو˘˘م
لجاعلا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب ة˘ي˘سصو˘لا

ةيمويلا ةاناعملل دح عسضو لجأا نم
ءاملا بايغ لظ يف اهنودباكي يتلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ه˘˘ت˘˘ل˘˘قو بور˘˘سشلا

قرطلا ءارتهاو ةنيدملا زاغ مادعناو
مهيواكسش ناكسسلا هجو نيأا ةيلخادلا

نم ديدعلا يف ةرركتملا مهتاءادنو
ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘˘لإا تار˘˘م˘˘لا

لقنتلا ءانع اهسسفن فلكت مل يتلاو
ل يتلاو ةيسسنملا ةقطنملا هذه ىلإا
ي˘˘ف لإا نو˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ا˘˘هر˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ي
.ةماهلا ةيباختنلا ديعاوملا

ي˘ن˘˘طاو˘˘م تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسحو
ن˘˘م ءلؤو˘˘ه سضع˘˘ت˘˘ما د˘˘ق˘˘ف راود˘˘˘لا
ةجهتنملا مامألا ىلإا بورهلا ةسسايسس
ثيح ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م
ىلإا تافتللا ةرورسضب ءلؤوه بلاط
لظ يف ةدقعملا ةيعامتجلا مهتلاح
لاز˘ي ل ن˘يأا بور˘سشلا ءا˘م˘لا با˘˘ي˘˘غ
ى˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘˘ي نا˘˘كسسلا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
نم ءاملا ةرطق بلج لجأا نم باودلا
كيهان ،مهانكسس رقم نع دعبت نكامأا

ثي˘ح ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ماد˘ع˘نا ن˘˘ع
ط˘بر مد˘ع ن˘م نا˘كسسلا بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ماهلا يويحلا دروملا اذهب مهتانكسس
بو˘ب˘نألا نأا ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م اذإا ة˘˘سصا˘˘خ
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ط˘بر˘ي يذ˘˘لا ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
عسضبب راودلا بناجب رمي ةرواجملا
تسضافأا يتلا ةطقنلا يهو طقف راتمأا

نو˘˘لاز˘˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘˘كسسلا سسأا˘˘˘ك
،ناتوب˘لا زا˘غ تارورا˘ق ع˘م نو˘نا˘ع˘ي

زا˘غ ةرورا˘ق ا˘نا˘˘ي˘˘حأا مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت ثي˘˘ح
نطاوملا اهنع ثحب˘ي ي˘ت˘لا نا˘تو˘ب˘لا
ءارو يرجو ثحب ةلحر يف ايموي
ىقبتل ةما˘ه˘لا ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه
ىد˘˘ل ة˘˘عو˘˘˘فر˘˘˘م ءلؤو˘˘˘ه بلا˘˘˘ط˘˘˘م
ةتافتلا راظتنا يف ةيئلولا تاطلسسلا

ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يد˘˘ج
ةعورسشملا مهبلاطمب ماتلا لفكتلاو
نبغلا عفرو نكمم تقو برقأا يف
لازي ل يذلا راودلا اذه ناكسس نع
ع˘قاو ن˘ع ير˘ح˘تو ثح˘ب ة˘ل˘حر ي˘ف
.ةيفيرلا ةيمنتلا
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ةياجبب ةهجاولا ىلإا لوشستلا ةرهاظ ةدوع
ىلا لوسست˘لا ر˘ها˘ظ˘م تدا˘ع

ة˘يلو˘ب ة˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا عراو˘˘سشلا
ةيلولا ةمسصاع ةسصاخو ةياجب
نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘˘سش لو˘˘˘ل˘˘˘ح ع˘˘˘م
نكامألا ربع لقنتملاو ،ميركلا
د˘جاو˘ت  ن˘كا˘مأا  ما˘مأاو ة˘ما˘ع˘لا
ظ˘حل˘ي ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا ءاو˘˘سضألا

ةفرح نونهتمي دارفأاو تلئاع
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه ،لو˘˘سست˘˘لا

عي˘با˘سسألا ي˘ف ي˘ف˘ت˘خ˘ت تدا˘ك
تادوهج˘م ل˘سضف˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
لثم راسشتنا ع˘ن˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘سست
ىلا ءيسست يتلا رهاوظلا هذه
عمتجملل ةيراسضحلا ةروسصلا
نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإل˘˘لو ،ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عم ترداب ةيلحملا تاطلسسلا
ىلإا انوروك ءابو راسشتنا ةيادب
ن˘˘˘يدر˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا

ام مهل تر˘فوو ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو
ماعطو تيبم نم هريفوت نكمي
ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا ةد˘عا˘سسم˘ب كلذو
تا˘˘˘عا˘˘˘ق با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ى˘˘˘ت˘˘˘حو
يف اوكرا˘سش ن˘يذ˘لا تل˘ف˘ح˘لا

اوحتفو ةيناسسنإلا ةمهملا هذه
ةئف˘لا هذ˘ه ءاو˘يإل تا˘عا˘ق م˘ه˘ل
نم ذخأات تناك يتلا ةدرسشملا
ام وهو ،اهل ىوأامو اتيبم ءارعلا
لثم ةجلاعم˘ل ل˘م˘ع˘لا بل˘ط˘ت˘ي
نأا˘˘˘سشلا تاذ ر˘˘˘هاو˘˘˘ظ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
.يعامتجلا

تربجأا ،ريا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
نم ديد˘ع˘لا91 د˘ي˘فو˘ك ة˘مزأا
ن˘يذ˘لا د˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ر˘سضخ˘لا ع˘ي˘ب ي˘˘ف نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي
نأا دعب ةياجب ةيلوب هكاوفلاو
ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تق˘ل˘غأا
ةيعوبسسألاو ةيمويلا قاوسسألا

ءابو ىودع راسشتنا نم افوخ
ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
نكل مهطاسشن ةسسراممل ةدوعلا

ا˘نا˘ي˘حأا ن˘˘ي˘˘لو˘˘ج˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘ب˘˘ك
ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘˘حألا نو˘˘بو˘˘ج˘˘ي
ر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ل ة˘˘قزألاو عراو˘˘سشلاو
ن˘م تل˘ئا˘ع˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم
د˘˘˘سسل ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو ر˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا

ناسضمر رهسش للخ اهتايجاح
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو ،م˘˘˘ير˘˘˘˘كلا
تل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه ه˘ت˘ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا

ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف تد˘˘˘جوو
ءانع ن˘م ا˘ه˘ح˘ير˘ت تل˘ي˘ه˘سست
تلحملا ىلا لاقتنلاو لقنتلا
اهتو˘ي˘ب ةردا˘غ˘م بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا

لاسصتلاو قسصلتلا نم افوخ
ايئاقلت ثدح˘ي يذ˘لا ر˘سشا˘ب˘م˘لا
تاءاسضفلاو تلحملا كلت يف
سضعبلا كانه نأا امك .ةيراجتلا
نوذ˘خ˘ت˘ي را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘خآلا
سضرعل ابسسانم اناكم ةفسصرألا
وأا انايحأاو نينطاوملل مهعلسس
مازتللا نود نايحألا ابلاغ يف
د˘ق ا˘م و˘هو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘سشب
.ة˘ي˘ح˘˘سص بقاو˘˘ع ي˘˘ف بب˘˘سسي
ق˘ل˘ق˘ل˘ل و˘عد˘ت ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘˘هو
راجتلا مرتحي نأا عيمجلا لمأايو
ة˘يا˘م˘حو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا تا˘˘يد˘˘ج˘˘بأا
ا˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ب˘˘ت ن˘˘م كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.ةيبلسسلا

صشيششرب يح ةيعمج
01 رفوت رشصقلإ ةيدلبب

عانق0043و ةمامك ف’آإ
ميهاربإا فسسوي نب فسشك

سشي˘سشر˘ب ي˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘˘ئر
ةياجب ةيلو يف رسصقلا ةنيدمب
تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘سضف˘˘˘بو ه˘˘˘نأا
،ن˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

عنسصت نا هتيعمج تعاطتسسا
ة˘ما˘م˘ك فلآا01 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

اهميدقت ّمت يتلا عانق0043و
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا

يتلا تايفسشتسسملا ديدحتلابو
،91 ديفوك ى˘سضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘ت
ق˘ف˘ن ع˘ن˘سص ّم˘ت ه˘˘نأا˘˘ب فا˘˘سضأاو
ّمتو سصاخسشألا  ميقعتل يكذ
،روز˘ي˘مأا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل ه˘˘ئاد˘˘ها

ةردابملا هذه رمتسست نأا لمأايو
ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسنإلا
ام ريفوتل ةحاتملا تايناكمإلا
لامع ةيامح˘ل ،هر˘ي˘فو˘ت ن˘كم˘ي
اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
.ىسضرملا

ةزوعم ةلئاع959
ناشضمر ةفق نم تدافتشسإ

وبقإ ةيدلبب
ةلئاع959 ءاهز تدافتسسا

للخ وبقأا ةيدلبب ناسضمر ةفقب
ر˘˘ه˘˘˘سش ن˘˘˘م لوألا عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا

بسسحو ،م˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كلا نا˘˘˘˘˘سضمر
ةيلمعلا هذه نإاف علطم ردسصم
يلام غلبم عفد للخ نم تّمت
قيرط نع جد0006 ـب ردقي
يرا˘ج˘لا يد˘ير˘˘ب˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا
سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ل˘˘كل
لامعو نيررسضتملا نييفرحلا
91 دي˘فو˘ك ة˘مزا ن˘م ي˘مو˘ي˘لا
يذلا يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
نود مهتويب يف ءاقبلا مهمزلأا
ي˘˘فر˘˘ح طا˘˘سشن يأا˘˘ب ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
نإا˘ف ،م˘ه˘تل˘ئا˘ع تو˘˘ق بسسكل
ي˘ف تعر˘سش ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلا م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘لا داد˘˘˘عا
ةحنمب ةينعملا ةئفلل ةبولطملا

ىلا اهلاسسرإا ةيغب جد فلآا01
ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘يلو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
يفو .ةياجب ي˘لاو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
فلتخم ل˘سصاو˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا

ةكرحلا ةيعمب ةيدلبلا حلاسصم
ميقعتو ريهطت يف ةيوعمجلا
ة˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألاو عراو˘˘سشلا

ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ل˘˘كو ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا تارادإلاو
ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا ة˘يو˘ي˘ح˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
يف اذهو ،نين˘طاو˘م˘لا ة˘كر˘ح˘ب
ةيئاقولا تاءارجإلا ليعفت راطإا

ةلودلا اهترقا يتلا ةيزارتحلاو
ح˘ب˘كو ءا˘˘بو˘˘لا ر˘˘سصح فد˘˘ه˘˘ب
ايئاهن هيلع ءاسضقلاو هراسشتنا
.ابيرق

ةيئ’ولإ ةفرغلإو..
يف عرششت نييفرحلل
نيررشضتملإ ءاشصحإإ

ةي˘ئلو˘لا ة˘فر˘غ˘لا تعر˘سش
ءدبلا ةياجب ةيلوب ني˘ي˘فر˘ح˘ل˘ل
ة˘ي˘م˘سسلا م˘ئاو˘ق˘˘لا داد˘˘عا ي˘˘ف
نم ن˘يرر˘سضت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘ل˘ل
م˘ل ن˘يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
هذ˘ه لل˘خ م˘ه˘طا˘سشن او˘˘لواز˘˘ي
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا فد˘ه˘ب ،ةد˘م˘˘لا

رمألاو ،رانيد فلآا01 ةحنم
رسسألا بابرأا نييفرحب قلعتي
نك ءاوسس لئاوع تايفرح وأا
ر˘ب˘خ˘لاو ،تا˘ق˘ل˘ط˘˘م وأا ل˘˘مارأا
نيي˘فر˘ح˘لا ة˘فر˘غ سسي˘ئر هد˘كأا

ّمت هنأا حسضوأا يذلا يناسضمر
ير˘سشب˘لا ر˘سصن˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ˘˘سست

نأا ثيح ،ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه ما˘م˘تإل
ل˘ه˘سست ة˘ع˘ب˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ملتسساو لي˘ج˘سست˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تاينعملاو نيين˘ع˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م
يسسيئرلا رقملا ىلا لقنتلا نود
.ةيلولاب

 ت . Ëرك /اهعمج
mahali@essalamonline.com



ر˘ب˘خ˘م˘ل˘ل ى˘لوألا ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
ن˘˘ع ف˘˘سشكلا ي˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
سسرا˘سس سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا

ىلع91 دي˘فو˘كو2 دي˘فو˘ك
ل˘م˘ع˘يو .ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا
ةي˘ل˘ك ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ر˘ب˘خ˘م˘لا
ةيئافسشتسسلا حلاسصملاو بطلا
ىلع رهسسيو ،مناغتسسم ةيلوب
نم نوكتم مقاط ربخملا رييسست
نيسصتخملا ةذتاسسألا نم ةبخن
˘مو˘ل˘ع˘لاو بط˘لا  ي˘ت˘ي˘ل˘˘ك ن˘˘م
هدامتعا دعب ةايحلاو ةيعيبطلا

.روتسساب دهعم نم اينطو
نم ريثكلا مايألا هذه دهسشتو

عو˘بر˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تل˘˘ح˘˘م˘˘لا
سصيخرتلا دعب مناغتسسم ةيلو
ريغ ةدوع طاسشنلا ةلوازمب اهل
نيبغارلا نينطاومل˘ل ة˘قو˘ب˘سسم
ع˘ل˘سسلا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ي˘˘ف
ةلا˘ب˘مل  ط˘سسو ،تا˘˘جا˘˘ح˘˘لاو
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ل˘ك ن˘مو را˘م˘˘عألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ع˘˘فاد˘˘ت˘˘لا ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ح˘˘˘لا

ةبلاغلا ةزيملا ى˘ق˘ب˘ت م˘حاز˘ت˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘سضف˘˘˘لا كل˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ى˘˘ندأا ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت تح˘˘ب˘˘سصأا
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا طور˘˘سشلا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ي˘˘ف ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا

،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ن˘ي˘قو˘سست˘م˘لا˘ب ج˘ع˘ت تل˘˘ح˘˘م
ا˘هر˘˘خآا ن˘˘ع ةءو˘˘ل˘˘م˘˘م ىر˘˘خأاو
سسا˘˘ي˘˘كأا ع˘˘ي˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن ة˘˘سصا˘˘خ
ةيماسشلاك تايولحلاو بيلحلا

ن˘ي˘ب د˘˘عا˘˘ب˘˘ت ل˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘بلز˘˘لاو
ةطيحلل ةا˘عر˘ملو سصا˘خ˘سشألا

تلح˘م د˘ه˘سشت ا˘م˘ك ،رذ˘ح˘لاو
تا˘˘نو˘˘لا˘˘سصو سسبل˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب
ةرسشابم ا˘ه˘ح˘ت˘ف د˘ع˘ب ة˘قل˘ح˘لا
اننأا مغر تلئاعلل اريبك ادفاوت
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ى˘˘˘لوألا ما˘˘˘يألا ي˘˘˘ف
لثم لسصاوت .ليسضفلا رهسشلا

ددهت تحسضأا يتلا رهاظملا هذه
ة˘يلو˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مل˘سس
ىلا نيد˘فاو˘لا وا ة˘عا˘ب˘لا ءاو˘سس

عفد ،ةيراجتلا تاءاسضفلا كلت
«ملسسلا»ـل اوثدحت نم ريثكلاب
ةبلاطمو رطخلا سسوقان قد ىلإا
ةرور˘سضب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
هذه لثمل د˘ح ع˘سضو˘ل ل˘خد˘ت˘لا
فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘˘ف تا˘˘كو˘˘ل˘˘سسلا
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ءاو˘˘˘˘سس بع˘˘˘˘سصلا
با˘˘ح˘˘˘سصأا وا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةرورسضب ةيرا˘ج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لا
تاءار˘˘جإا عا˘˘ب˘˘تا˘˘ب م˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
را˘سشت˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ىلا نورخآا بهذ اميف ،سسوريفلا
يلك رجح قيب˘ط˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

يف ،سسانلا ةملسس ىلع اظافح
راته˘ت˘سسلا ر˘ها˘ظ˘م د˘ياز˘ت ل˘ظ
.لتاقلا ءابولا اذهب ةناهتسسلاو

ةحلسصم تدهسش ،ةراسشإللو
ةسسسسؤوملاب ةيدع˘م˘لا سضار˘ملا
يغيسش ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا
عوبسسألا ةياهن مناغتسسمب اراف
اهلثام˘ت د˘ع˘ب ة˘لا˘ح12 ةردا˘غ˘م
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘˘ف˘˘سشلا

،ةريبك ةحرف طسسو91 ديفوك
ةنوكم ةلماك ةلئاع مهنيب نم
نيأا ،اهينباو مأا دارفأا ةثلث نم
ماز˘ت˘للا ةرور˘سضب م˘هد˘حأا د˘كأا
ةيئاقولا ريباد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا˘ب
عم سسوريفلا راسشتنا نم دحلل
˘˘˘مد˘˘˘عو تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘مزل˘˘˘م
اذه˘ب ة˘نا˘ه˘ت˘سسلاو را˘ت˘ه˘ت˘سسلا
.ءابولا

ن. ةيدعشس نب

mahali@essalamonline.com
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ةي’ولاب ةيراجتلإ تاطاششنلإ ةدوع دعب نينطإوملإ فواخم ديإزت

مناغتشسم ةعماجب91 ديفوكو2 ديفوك سسوريف نع فششكلل ربخم
ةرفو ىلع فقيو نحاطملإ فلتخم روزي يلإولإ

ناشضمر نم لوأ’إ عوبشسأ’إ يف جوتنملإ

ناشسملتب نوميم دلوأا ةنحطم
ةنيرفلا نم راطنق0051 جتنت

ايموي ديمشسلاو

ةلئاع0063 نم رثكأإ يشصحت ةندامحلإ ةرئإد
ةفقلإ ةحنمب ةينعم

دورط نم ةرشسأا فلآا40 ةدافتشسا
نازيلغ تايدلب فلتخم ربع ةيئاذغ

لشصإوتلإ ‘ ةثيد◊إ ةيمقرلإ تايجولونكتلإ هتشضرف يذلإ ديد÷إ عقإولإ مغر

راردأاب مايشصلا رهشش ‘ لايجألا Úب ةثراوتمو ةخشسار ةيبعشش تاداع

ةيجولويبوركيملإ ليلاحتلل ديدج ربخمب مناغتشسم ةي’وب صسيداب نب ديمحلإ دبع ةعماج تززعت
تإزيهجتلإ نشسحأاب هزيهجت ىلع ةعماجلإ تشصرح دقو ،ةايحلإو ةيعيبطلإ مولعلإ ةيلك ىوتشسم ىلع دجإوتملإ

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘سصق.ايلود ةدمتعملإ ةيئاقولإو ةينمأ’إ ريبإدتلإ ةاعإرم عم ،ةدوجلإ ةيلاعلإ ايجولونكتلإ
يف ةيلحملا ةيكي˘ما˘ن˘يد˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا لا˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ن˘يو˘م˘ت ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو
داو˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةدا˘م ا˘م˘ي˘سسل ة˘ي˘سسا˘˘سسألا
ماق ،ديمسسلا ةدامو ةنيرفلا
ي˘˘لاو يرو˘˘مر˘˘م ن˘˘مو˘˘مأا

ة˘˘ق˘˘فر نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘يلو
يبعسشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘يز˘˘˘ب ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا

VIDORGA ن˘˘حا˘˘ط˘˘˘م
دلوأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘˘كلا

ه˘ل تنا˘ك ثي˘ح ،نو˘˘م˘˘ي˘˘م
ةرايزب ةيادبلا يف ةسصرفلا

ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘فار˘˘م
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ل˘سسل˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع عل˘˘طإلا
رمي يتلا لحارملاو جاتنإلا
امك ،حمقلا ةدام نحط اهب
تايلآلا ىلع كلذك فّرعت
اهمدختسست يتلا ة˘ي˘م˘قر˘لا

لاجم يف ةسسسسؤوملا هذه
ل˘˘سصي ي˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا
راطنق000.1 ىلإا اهجاتنإا
ة˘ن˘ير˘ف˘لا ةدا˘م ن˘م ا˘ي˘مو˘˘ي
نم ايمو˘ي را˘ط˘ن˘ق005و
.هفانسصأا لكب ديمسسلا ةدام

لوؤوسسملا ع˘م˘ت˘سسا ا˘م˘ك
ى˘لإا ة˘يلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوألا

ن˘م ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت سضر˘˘ع
هذه ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لا فر˘ط
ل˘م˘سشي يذ˘لاو ةأا˘˘سشن˘˘م˘˘لا

نحطو نيزختلا تا˘ي˘ف˘ي˘ك
.عيزوتلاو ديربتلاو حمقلا

لغ˘ت˘سسإا نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ى˘لإا تا˘ه˘ي˘جو˘ت م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
نم ةيموم˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘˘عا˘˘سضم ل˘˘جأا
تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت د˘˘سصق
ةسصاخ  ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘سسلا
يف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
،ةيلولل ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘ج˘لا

ءلؤو˘˘ه كلذ˘˘ك ثح ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف نزاوت˘لا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع قو˘˘˘سسلا
داوملا لك ريفوتو ةيلولا
نطاوم˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا

ناسضمر رهسش يف ةسصاخ
فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا كرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
هذ˘ه˘ل ا˘ع˘سساو ا˘كل˘ه˘ت˘˘سسإا
.داوملا

Êاشسملت Ëركلإ دبع

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘طا ي˘˘ف
ر˘سسألا ع˘م ة˘ي˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ماق ،ةجاتحملاو ةزوعملا

ل˘˘ب˘˘سس سسل˘˘ج˘˘م ار˘˘خؤو˘˘˘م
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب تار˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘سشلا

نازيلغ ةيلول فاقوألاو
فلآا40 نم رثكا عيزوتب

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ئاذ˘˘˘˘غ در˘˘˘˘˘ط
ربع ةجاتحملا تل˘ئا˘ع˘لا

،ةيلولا تايدلب فل˘ت˘خ˘م
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ناجل˘لاو د˘جا˘سسم˘لا ة˘م˘ئأا
ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،ة˘˘يد˘˘ج˘˘سسم˘˘˘لا

نوؤوسشلا ريدم هنع فسشك
يذ˘لا فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا
اهل قبسس ةيريدملا نأا دكأا

سسيك0023 تعزو نأاو
0072 ،ةنيرفلا ةدام نم
ىلا ةفاسضا فيظنت ةبلع
ى˘ل˘ع ة˘ما˘˘م˘˘ك0051
د˘˘قو ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا ةر˘˘˘سسلا
ىر˘خا ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘˘سس
ةليسصح عيزوت يف لثمتت
ن˘م ر˘ث˘˘كا ى˘˘ل˘˘ع ةا˘˘كز˘˘لا

ةجات˘ح˘م ة˘ل˘ئا˘ع0091
ةلئاع لك تدافتسسا ثيح
رانيد فلا60 غلبم نم
1.1 لا لداعي ام يرئازج
سسفن يفو ،ميتنسس رايلم
را˘˘˘˘طا ي˘˘˘˘فو قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
عم ةينماسضتلا تايلمعلا
ةزو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘سسلا

تسصحا ثيح ةجاتحملاو
ةندا˘م˘ح˘لا ةر˘ئاد ح˘لا˘سصم
وا ةناعا0324 نم رثكا
وا ةناعا5863 اهنم ةفق
055و ناسضمر ةفق ةحنم
ة˘ير˘يد˘م ة˘م˘ها˘سسم˘ب ة˘ف˘ق
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا طا˘˘˘سشن˘˘˘لا

تنا˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘˘لاو
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا يداو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
نم تدافتسسا دق اهدحول

اهنم ة˘ف˘ق2132 ة˘˘سصح
ةحنم نم ديفتسسم2691
درط053و ناسضمر ةفق
ةيدلب دافتسسا اميف يئاذغ
ة˘˘سصح ن˘˘م ة˘˘ندا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

3271 اهنم ةسصح3291
درط002و ةفقلا ة˘ح˘ن˘م
ع˘يزو˘ت م˘ت ثي˘ح ي˘˘ئاذ˘˘غ
تلئاعلا ىلع ةفق055
ةحن˘م بسصو ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
5863 ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘لا

م˘ه˘تا˘با˘سسح˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم
غلبملا ردق ثيح ةيديربلا
ةفقلا ة˘ح˘ن˘م˘ل ي˘لا˘م˘جلا
نم رثكاب ةيراجلا ةنسسلا

ةيلمعلا ميتنسس رايلم6.3
ر˘˘˘ه˘˘˘سش ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م تر˘˘˘˘ج
ى˘ت˘ح كرا˘ب˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
اهللغت˘سسا م˘ه˘ل ى˘ن˘سست˘ي
دسسو تيبلا تايجاح يف
.ةيمويلا مهتايجاح

بويإ .صس

كرابملا ناسضمر رهسش زيمتي
ديلا˘ق˘تو تادا˘ع˘ب راردأا ة˘يلو˘ب
ة˘˘˘خ˘˘˘سسار تلاز ل ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش
عمتجملا طاسسوأا يف ةثراوتمو
ديدجلا عقاولا مغر ،ةقطنملاب
تايجولونكت˘لا ه˘ت˘سضر˘ف يذ˘لا
.لسصاوتلا يف ةثيدحلا ةيمقرلا

يتلاخ ددسصلا اذه يف لوقتو
زربأا نم نأا (ةنسس86) ةفيطل
لو˘خد˘ل ة˘ب˘حا˘سصم˘لا تادا˘˘ع˘˘لا
ناسضمر رهسش نم ىلوألا مايألا
اذه لابقت˘سسا» راردأا˘ب م˘ظ˘ع˘م˘لا
فر˘ط ن˘˘م ل˘˘ي˘˘سضف˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا
تارا˘سشب˘لا لدا˘ب˘ت˘ب تل˘ئا˘˘ع˘˘لا

ةدلبلا ناكسس نيب تاكيربتلاو
لباقم ىلع لوسصحلا يف لمأا

ةرا˘سشب˘لا م˘ه˘ل˘ق˘ن ر˘ي˘ظ˘˘ن يدا˘˘م
.«ةديعسسلا

ةلسصو تارايزلا بناج ىلإاو
،ر˘سسألاو برا˘قألا ن˘ي˘ب م˘˘حر˘˘لا
ءانبألل مايسص لوأاب ءافتحلا نإاف
ىد˘˘حإا ل˘˘كسشي ا˘˘ثا˘˘نإاو ارو˘˘˘كذ
هذ˘ه ي˘ف ةزرا˘ب˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
لسصحي ذإا ،ةيئافتحإلا رهاظملا
ىل˘ع ةر˘م لوأل م˘ئا˘سصلا د˘لو˘لا
عم انمازت هيدتري ديدج سسابل

راطفإلا دعومو برغملا ةلسص
كلت هنارقأاو هباحسصأا هكراسشيو
ةقفر هترسسأا تيب يف رهاظملا
.هتلئاع دارفأا

ا˘ه˘ب ى˘ف˘ت˘ح˘ي تادا˘ع˘لا سسف˘ن
ةاتفلا مايسص نم موي لوأاب اسضيأا
ي˘ت˘لا ةد˘ج˘لا ى˘لإا ه˘ج˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا
موقتو اهتي˘ب ي˘ف ا˘ه˘ف˘ي˘سضت˘سست
اهنيزتو بايثلا لمجأا اهسسابلإاب

˘˘ما˘˘ق˘˘تو ل˘˘ح˘˘كلاو ءا˘˘ن˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ىلع راطفإا ة˘بدأا˘م ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
ا˘˘ه˘˘برا˘˘قأا رو˘˘سضح˘˘ب ا˘˘ه˘˘فر˘˘˘سش
ة˘ح˘ئا˘ج نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ه˘تا˘ق˘يد˘سصو
تق˘لأا د˘ق ة˘ي˘سشف˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘˘ك
هذه ىلع ةنسسلا هذه اهللظب
ةخسسارلا ةيلاف˘ت˘حلا ر˘ها˘ظ˘م˘لا
ديلاقتو ةي˘ب˘ع˘سشلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘ف
ار˘ظ˘ن راردأا ة˘يلو˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
تاءارجإاب مازتللا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
يف ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
اذ˘ه ي˘سشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لا را˘˘طإا
يدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ب كلذو ،سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
مارتحاو تاعمجتلاو كاكتحلا

.يعامتجلا دعابتلا ةفاسسم
ةدئاملا قابطأاب قلعتي اميفو

اهتهج نم ر˘ي˘سشت ،ة˘ي˘نا˘سضمر˘لا
نم (ةن˘سس07) ةسشئاع ي˘ت˘لا˘خ
ة˘ب˘جو نأا ،راردأا˘ب ي˘م˘ي˘ت ر˘سصق
اهر˘ي˘سضح˘ت م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ءا˘سسح˘لا
فور˘ع˘م˘لا ي˘ل˘ح˘م˘لا ح˘م˘ق˘˘لا˘˘ب

ةدئاملا ةديسس ىقبت «وبمز»ب
ةعتم لمتكت لو ،عزانم نود
باو˘كأا ة˘ق˘فار˘م˘ب لإا ا˘ه˘لوا˘˘ن˘˘ت
بور˘سشم ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ة˘˘ثل˘˘ث
تلئاعلا سصرحت يذلا ياسشلا

رمجلا بيهل قوف هخبط ىلع
هذ˘˘ه ةو˘˘سشن ن˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م
اهيف ع˘م˘ت˘ج˘ي ي˘ت˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا
.ةدئاملا هذه لوح ةلئاعلا دارفأا

«فوفسسلا» قبط  لكسشي امك
ةيسساسسألا تابجولا نم ادحاو
روحسسلا ةبجو يف مدقت يتلا

بسسح ءاملا وأا نبللا باوكأا عم
ن˘ي˘ح ي˘ف ،سصخ˘سش ل˘ك ة˘ب˘˘غر

نم سسأاك برسش سضعبلا لسضفي
امك ،ةبجولا هذه بقع ياسشلا
ةكرابم يتلاخ اهرودب تحرسش
ةدو˘˘ب ر˘˘سصق ن˘˘م (ة˘˘ن˘˘سس56)
.راردأاب

ةب˘جو˘لا هذ˘ه ر˘ي˘سضح˘ت م˘ت˘يو
عوزنملا رمت˘لا ن˘م ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
تابعكم ىلإا رسسكملاو ىونلا
ه˘جز˘مو ه˘ف˘ي˘ف˘ج˘ت د˘ع˘ب ة˘ق˘ي˘قد
ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م با˘˘˘˘سشعألا سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب
حيسشلا»و «راعرعلا»و «ريزايلا»
ىولحلا تابحو «ةقيرد مأا»و »
روذبو «ةليلكلا»و «جوناسسلا»و
ن˘م˘سسلا˘ب ة˘ل˘ل˘خ˘م˘لا «ة˘ن˘سشب˘لا»
فورعملا ي˘ل˘ح˘م˘لا ي˘ناو˘ي˘ح˘لا
.برعلا نهدب

يف «فوفسسلا» نيزخت متيو
«ةرادت » ىمسسي يديلقت ءاعو
نم ناقتإاو ةيان˘ع˘ب جو˘سسن˘م˘لاو
نيجارعل ةلماحلا عوذجلا فايلأا
ثي˘ح ل˘ي˘خ˘ن˘لا ف˘ع˘سسو ر˘م˘ت˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘سسي

ةد˘م ن˘م ل˘ي˘ط˘ت ة˘فا˘˘ج فور˘˘ظ
.كلهتسسلل اهتيحلسص

هنأا ةكرابم ي˘ت˘لا˘خ ر˘ي˘سشتو
دد˘˘ع˘˘تو عو˘˘ن˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘سصع˘˘˘لا قا˘˘˘ب˘˘˘طألا
ىلع تلئاعلا اهمدقت تحبسصأا

مل اهنأا لإا ةيناسضمرلا اهتدئام
قابطألا كلت ة˘حز˘حز ع˘ط˘ت˘سست
سشرع ىلع عبرتلا نم ةقيرعلا

ي˘˘نا˘˘سضمر˘˘لا را˘˘ط˘˘فإلا ةد˘˘ئا˘˘م
.ةيلولا ميلاقأا فلتخمب

مشساقلب يفيرششوب

انط081 ـب اهتلومح تردق
دإوملإو علشسلإ فلتخم نم
كÓهتشس’إ ةعشسإولإ ةيكÓهتشس’إ

ةينماشضت ةلفاق
ةلئاع0002 ةدئافل
لظلا قطانمب ةزوعم
راتخم يجاب جربب

صسوريف يششفت مشضخ يف
رإردإ ةي’وب لشصإوتت انوروك
لفإوقلإو تإردابملإ
ةششهلإ تائفلإ وحن ةينماشضتلإ

ةنطاقلإ اشصوشصخ ،ةزوعملإو
،ةيئانلإو ةلوزعملإ قطانملاب
يلإو لولهب يبرعلإ ماق نيإ
ةراششإإ ءاطعإإ ىلع رإردإ
ةفلتخمب ةأابعم ةلفاق قÓطنإ
ةيكÓهتشس’إ دإوملإو علشسلإ
هاجتاب كÓهتشس’إ ةعشسإولإ

راتخم يجاب جرب ةقطنم
صسمتو ،ةيدودحلإ نيوايميتو
ةلئاع0002 ةلفاقلإ هذه
يلإ ةشسام ةجاح يف يه ةزوعم
اهفورظ ءإرج ةدعاشسم
راششتنإ عقو ىلع ةيششيعملإ

تردق ثيح انوروك صسوريف
081 ةلفاقلإ ةلومح ايلامجإإ

ربتعت يلإولإ بشسحبو نط
يتلإو ةعبإرلإ ةلفاقلإ هذه

0007 نم رثكإ اهنم دافتشسإ
ةي’ولإ ميلقإإ ربع ةلئاع
ةنطاقلإ كلت اشصوشصخ

ةلفاق لكو ،لظلإ قطانمب
صسيشسحت ةلمح اهعم نمإزتت
.انوروك ةروطخ نم ةيعوتو
مشساقلب يفيرششوب



pub@essalamonline.com

راهصشإا4372ددعلإ ^1441 ناشضمر01ـل قفإوملإ0202 يام30دحأ’إ 10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

6077006102 PENA 0202 يام30مÓشسلإ

ةفلجلإ ةي’ول ةيئاملإ درإوملإ ةيريدم
93012041071 /يئابجلإ مقر

تقؤوم حنم ءاغلإا نع نÓعإا
عورششمب قلعتملإ تقؤوملإ حنملإ نع نÓعإÓل إرظن ‐

:ةيلاتلإ ةقفشصلإ

رـــجلإ ةانقب2F قيمعلإ رئبلإ طبر :60 ةــــــــــشصحلإ ‐

اهرقم نئاكلإو لماك يلع بÓحد ةلواقم عم ماظعلإ مأإ

.ةراشسو نيع03 مقر لحم نكشسم021 يحب

ةديرجو خيراتب مÓشسلإ :ةينطولإ دئإرجلاب رداشصلإو
neyotiC eLو0202 /30 /91 خيراتبpomoB
ة˘ن˘ج˘ل˘لإ فر˘ط ن˘م ة˘ق˘˘ف˘˘شصلإ عور˘˘ششم صضفر˘˘ل إر˘˘ظ˘˘ن-
درإوملإ ةيريد˘م ن˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘ق˘ف˘شصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لإ
.تقؤوملإ حنملإ ءاغلإإ نع ةفلجلإ ةي’ول ةيئاملإ

مقر

فرظلإ

20

مقر

ةشصحلإ

60

ةلواقملإ

لماك يلع بÓحد

يئابجلإ مقرلإ

522750092419791

موشسرلإ لكب غلبملإ

00.02955941

ةطقنلإ

ةيلامجإ’إ

27

ةدم

زاجنإ’إ

رهششأإ20

ةظحÓملإ

صضرع لقأإ



برقألا ويشستل’’ :نوشسكيرإا
تشضفر اذهلو يرودلاب زوفلل

’’سسوتنفوي بيردت
ولل˘يد ير˘ي˘يرو˘ك’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘سشن

ناروغ ن˘ي˘ف˘سس تا˘ح˘ير˘سصت ’’ترو˘ب˘سس
يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘سسكيرإا

يرود˘لا ل˘ط˘ب ي˘ف ه˘يأار نأا˘سشب و˘˘ي˘˘سستل
.مسسوملا اذهل يلاطيإلا

:هتاحيرسصت ةيادب يف نوسسكيرإا لاقو
م˘ه˘نإا ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ه˘يد˘ل و˘ي˘سستل’’
مهنأا دقتعأاو ةياغلل ةعئار ةرك نوبعلي
يلاطيإلا يرودلا بقلب زوفلل برقألا

.’’سسوتنفوي سسيلو مسسوملا اذه
ر˘ي˘ها˘م˘˘ج ر˘˘كسشأا نأا دوأا’’ :فا˘˘سضأا م˘˘ث

قباسسلا يف يتلماعم ةقيرط ىلع ويسستل
نع رذتعأاو قيرفلل ًابردم تنك امدنع
و˘ي˘سستل ع˘م يراو˘سشم ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
.’’يتايح يف ةعئار ةرتف تناك اهنكلو

لاق ويسستل عم هيسضام نع ثيدحلابو
يغازنإا لسصي نأا عقوتأا مل’’ :نوسسكيرإا
تنك امدنع قباسسلا يف ،ةلحرملا هذه ىلإا

رهاب لبقتسسم عقوتأا تنك ويسستلل ًابردم
سشتيفو˘لا˘ه˘ي˘مو نور˘ي˘ف ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘عل˘ل
ةر˘كف او˘ل˘ب˘ق˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لاو ي˘ن˘ي˘سشنا˘مو
نم ةراسسخلا وه ديحولا مدنلاو ،ةميزهلا
امدعب ابوروأا لاطبأا يرود يف ايسسنلاف
.’’يرودلا بقل قيقحت يف انحجن

:روسسنلل قباسسلا بردملا فدرأا امنيب
تيق˘ل˘ت ،ا˘مور ي˘ف ن˘ي˘ما˘ع ءا˘سضق د˘ع˘ب’’

تم˘ق ي˘ن˘ن˘كلو سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ن˘م ًا˘سضر˘˘ع
يف قيرف لسضفأا يدل ناك دقل ،هسضفرب
قيرف بيردتب مقأا ملو ويسستل عم ملاعلا
.’’ىرخأا ةرم هتوقب

دنع’’ :اًلئاق هثيدح نوسسكيرإا لمكأاو
ي˘˘ف بيرد˘˘˘ت˘˘˘لاو ا˘˘˘بوروأل ي˘˘˘تردا˘˘˘غ˘˘˘م
ر˘˘ب˘˘كألا ًا˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘ك كي˘˘سسكم˘˘لا
ةرك بعل يف بغرت تنك اذإا ،يل ةبسسنلاب
كيلع بجي ،ةريبك تايوتسسم ىلع مدقلا
.’’ابوروأا يف ءاقبلا

نم ايليشسرام باحشسنا ببشس
رلشسكارد مشض ةيلمع

نع يسسنر˘ف ي˘فا˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
قابسس نم ايليسسرام يدان باحسسنا ببسس
،نامريج ناسس سسيراب بعل عم دقاعتلا
ةرتف للخ ،رلسسكارد نايلوج سسناملألا
.ةيسضاملا ةيوتسشلا تلاقتنلا

نا˘˘سس سسيرا˘˘ب نا˘˘˘ك ،7102 ما˘˘ع ي˘˘ف
نايلوج ىلع ريبك لكسشب نهاري نامريج
يف اًعئار اًبعل هيف ىأار ثيح ،رلسسكارد

ينا˘م˘لألا ِبل˘ي م˘ل ن˘كل ،ن˘يو˘كت˘لا رو˘ط
هئادأا دعب ،اًدبأا يسسنرفلا يدانلا تاعقوت
دجاوتي ناك ةرم لك يف لامآلل بيخملا
 .بعلملا يف اهيف

سسيراب سصل˘خ˘ت˘ي نأا بج˘ي ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ةرتف للخ رلسسكارد نم نامريج ناسس
ثي˘ح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘˘نلا
ن˘ع د˘نو˘م˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ر˘˘سسف˘˘ت˘˘سسي
،ينام˘لألا يرود˘لا ى˘لإا ه˘تدو˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا
.غروبسسفلوفو هكلاسش يف بعل نأا دعب

’’تروبسس01ول’’ عقوم بسسحب امأا
ةياغلل اًبيرق ناك رلسسكارد نإاف ،يسسنرفلا

ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ةردا˘غ˘˘م ن˘˘م
رياني رهسش يف يوتسشلا تلاقتنلا قوسس
مغرلا ىلع ،كلذ متي مل نكلو ،يسضاملا

ه˘جو ى˘ل˘ع ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘˘ه ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ن˘˘م
.سصوسصخلا

مل نيلرب اتريه نأا حسضاولا نم نكلو
،يناملألا بعل˘ل د˘ي˘حو˘لا را˘سسم˘لا ن˘كي

اًسضيأا ايليسسرام كيبملوأا يدان ناك ثيح
ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ر˘ل˘˘سسكارد م˘˘سض ن˘˘م ا˘˘ًب˘˘ير˘˘ق
ددحيسس ٍذئدنع ودرانويل ناكو ،يسضاملا
،هعيب لباقم وروي نويلم02 دنع رعسسلا
ينودنأا ايليسسرامل يسضايرلا ريدملا نكل
،ةياغلل عفترم غلبم هنأا ىأار اتيرازيبوز
.باحسسنلا ىلع ايليسسرام ربجأا امم
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«ةنولششرب وأا ديردم لاير ¤إا مامشضنلا ةشصرف توفأا نل» :زينيميخ

ةنولششرب ببشسب نÓيم Îنإا عم هتمزأا لعششي يدراكيإا

’’غنيلومشس ىلع ءاقبإÓل ليحتشسŸا لعفأاشس’’ :اكيشسنوف

،نو˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو م˘˘جا˘˘ه˘˘م د˘˘كأا
نل هنأا ،زينيميخ لوؤوار يكيسسكملا
لا˘ير ى˘لإا ما˘م˘سضنلا ة˘سصر˘ف تو˘ف˘˘ي
ه˘ل˘سصو لا˘ح ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب وأا د˘˘يرد˘˘م
هنكل ،يناب˘سسإلا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ن˘م سضر˘ع
ديعسس هنأا ىلإا هتاذ تقولا يف راسشأا
.ارتلجنإا يف ةياغلل

اًماع82ـلا بحا˘˘سص ط˘˘بر م˘˘ت˘˘˘يو
ملو ،اسصرابلاو يغنيري˘م˘لا˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘ب
ركُذ ثيح دحلا اذه دنع رمألا فقوتي
ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘ف  بو˘ل˘ط˘م ه˘˘نأا ا˘˘ًسضيأا
.نييزيلجنإلا لانسسرأاو دتيانوي

لئُسس امنيح زينيميخ لاق نيح يف
ةيكيرمألا (نإا يب سسإا يإا) ةكبسش نم

:ةيدنألا هذه تامامت˘ها ة˘ق˘ي˘ق˘ح لو˘ح
لئاسسو للخ نم كلذ تفسشتكا دقل’’
ينوطبر دقل ،يعا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
،ي˘سسل˘ي˘سشت ،د˘يرد˘م لا˘ير ـب ل˘ع˘ف˘لا˘ب
موي لكو ،لانسسرأاو دتيانوي رتسسسشنام
نأا بجي ،ينديري ديدج قيرف جرخي
او˘نا˘˘ك اذإا’’ :ع˘˘با˘˘تو.’’ا˘ًئدا˘ه نو˘كأا
لمعب موقأا يننأل اذهف ينع نوثدحتي

انأا ،ارتلجنإا يف رمتسسأا نأا دوأا ،ديج
ءاقبلا ةر˘كف بحأاو ف˘ّي˘كت˘مو د˘ي˘ع˘سس
نكل ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف
ديردم لاير نم اًسضرع نأا ينتربخأا اذإا
ن˘م˘ف ،اًد˘˘غ ل˘˘سصي˘˘سس ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب وأا
هذ˘˘˘ه تو˘˘˘فأا ن˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘نأا ح˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘لا

لئُسس امنيح باجأا امنيب.’’ةسصرفلا
:غيلريميربلا ىلإا مودقلا هرايتخا نع
حيحسصلا رارقلا تذختا يننأا دقتعأا’’
،كلذ ىلع مدنأا لو انه ىلإا ءيجملاب
ءيسش يأل ةحوتفم باوبألا كرت نإا

نع ثيدحلل قرطتو.’’ءيسش مهأا وه
بائذلا عم’’ :نوتب˘ما˘هر˘ف˘لوو فاد˘هأا
يرود ىلإا لوسصولا لجأا نم لتاقن
بعل ا˘نأاو د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

حتفنم انأا ،قيرفل˘لو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل م˘ه˘م
نم ينعنمي ل اذه نكل ،يتأاي ام ىلع
.’’مونلا

يدراكيإا وروام ينيتنجرألا لعسشأا
يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب مجاهم
بب˘سسب نل˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا ع˘˘م ة˘˘مزألا را˘˘ن
سشت˘ي˘كر˘ك نا˘يو˘˘ب ةرو˘˘سصب ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا

بسسح˘بو .ق˘با˘سسلا ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب بعل
’’و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
نيب ةقلعلا رتوت نأا ودبي ،ةينابسسإلا

لازت ل نليم رتنإاو يدراكيإا وروام
دعب ،روطتلا روط يف

ةياهن لبق هنم ةدايقلا ةراسش بحسس
نم هداعب˘ت˘سسا م˘ث ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
ىل˘ع كلذ د˘ع˘ب هرا˘ب˘جإاو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ى˘لإا ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ةردا˘غ˘˘م˘˘لا
وتاكريم˘لا ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب
تارايخ نإاف ،اذل ،يسضاملا يفيسصلا

بعلم ىلإا ينيتنجرألا مجاهملا ةدوع
 .اًمامت دعبتسسم ازتايم يبيزوج

دنب نامريج ناسس سسيراب كلتميو
نليم رتنإا نم يدراكيإا ءارسش رايخ

وروي نويلم07 لباقم يئاهن لكسشب
يتلا ةيداسصتقلا ةمزألا عم مقر وهو
ودبي انوروك سسور˘ي˘ف ءا˘بو بق˘ع˘ت˘سس

دا˘ع ،ه˘˘سسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘فو ،ا˘˘ًم˘˘خ˘˘سض
رتنإا ةداق عم ةمزألا لاعسشإل يدراكيإا

تا˘عا˘سسلا ي˘ف .هر˘ي˘ها˘م˘جو نل˘ي˘م
ىر˘خأا ةر˘م يدرا˘كيإا به˘لأا ،ةر˘˘ي˘˘خألا
مدق امدع˘ب ،نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا ع˘م ة˘قل˘ع˘لا
روسشنمب اًباجعإا ينيتنجرألا مجاهملا
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘ه˘م سشت˘ي˘كر˘ك نا˘يو˘ب
ءا˘سصقإا نأا ى˘لإا را˘سشأا يذ˘˘لا ،ق˘˘با˘˘سسلا
ي˘ف نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا د˘ي ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب
‐9002 مسسوم ابوروأا لاطبأا يرود
را˘سشأاو .م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا بب˘˘سسب0102
ىلع يسصخسشلا هباسسح ربع سشتيكرك
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش
ي˘ف ي˘غ˘ل˘م˘لا ه˘فد˘ه ى˘لإا مار˘˘ج˘˘ت˘˘سسنإا
دسض بايإلا ةارابم يف ةريخألا قئاقدلا
باهذ ينعي ناك ام وهو ،نليم رتنإا

لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘˘ن ى˘˘لإا ا˘˘سسرا˘˘ب˘˘لا
،خينويم نرياب ةاقلمل0102 ابوروأا
روسشنملا وهو ،نليم رتنإا نم ًلدب
بعل يذلا يدراكيإا هب بجعُأا يذلا

ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأل
بسسحبو .سشت˘ي˘كر˘ك ع˘م با˘˘ب˘˘سشلا
ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا مل˘عإلا ل˘ئا˘سسو ر˘يرا˘˘ق˘˘ت
وتوت’’ و ’’تروبسس ولليد يرييروك’’
ينيتنجرألا ةتفل تق˘ل˘طأا ،’’ترو˘ب˘سس
ى˘ل˘ع نل˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج بسضغ
يفو .يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو
،ةرو˘سصلا هذ˘ه ل˘ب˘˘ق ،ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا
سسيراب نأا ىلإا ملعإلا لئاسسو تراسشأا
ءارسش رايخ سسرامي نل نامريج ناسس
سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي نو˘˘˘كي˘˘˘سسو ،يدرا˘˘˘كيإا

ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب نا˘م˘ت˘ه˘م ي˘لو˘با˘نو
 .هعيقوت

ولليد ا˘ت˘يزا˘غ ل’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘سشن
اكيسسنوف ولواب تاحيرسصت ’’تروبسس
امور سسإا هيا يدانل يلاغتربلا بردملا
سسيرك يزيلجنإلا ،قيرفلا بعل نأاسشب
فو˘ف˘سص ن˘م را˘ع˘˘ُم˘˘لاو ،غ˘˘ن˘˘ي˘˘لو˘˘م˘˘سس
.دتيانوي رتسسسشنام

لل˘˘˘خ ن˘˘˘م ا˘˘˘كي˘˘˘سسنو˘˘˘ف ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأاو
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
مغرلاب ةمداقلا ةرتفلا للخ غنيلومسس
ع˘م بعل˘لا ةرا˘˘عإا ةر˘˘ت˘˘ف ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م
ىلإا هتدوع ةيلام˘ت˘حاو ي˘سسورو˘لا˘ي˘ج˘لا

ىرخأا ةرم دتيانوي رتسسسشنام فوفسص

.لبقُملا فيسصلا يف
رتسسسشنام ولوؤوسسم بلاط نيح يف

ام حوارتي غلبم ىلع لوسصحلا دتيانوي
لجأا نم وروي نويلم52 ىلإا02ـلا نيب
غنيلومسس نع ءانغتسسلا ىلع ةقفاوملا
امور عسضي امم ،مداقلا وتاكريملا يف
عفد ةبوعسص ببسسب جرح ٍفقوم يف
.دتيانوي رتسسسشنام هبلطي يذلا غلبملا

:غ˘ن˘ي˘لو˘م˘˘سس ن˘˘ع ا˘˘كي˘˘سسنو˘˘ف لا˘˘قو
ءاقبإلا لجأا نم لي˘ح˘ت˘سسم˘لا ل˘ع˘فأا˘سس’’

هنإا ،ةمداقلا ةرتفلا للخ غنيلومسس ىلع
بغري هنأا ملعأاو فرتحمو عئار بعل

برد˘˘˘م فا˘˘˘سضأا م˘˘˘˘ث.’’ءا˘ق˘ب˘لا ي˘˘ف
بوبحم غنيلو˘م˘سس’’ :ي˘سسورو˘لا˘ي˘ج˘لا

نم حبسصي نأا عاطتسساو ريهامجلا نم
سسبلملا ةفرغ يف نيبعللا مهأا دحأا
ملقأاتي نأا بعسصلا نم ،قيرفلاب ةسصاخلا

يرودلا ءاو˘جأا ى˘ل˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ع˘فاد˘م
هلع˘ج˘ي ا˘م˘م ة˘عر˘سسلا هذ˘ه˘ب ي˘لا˘ط˘يإلا

.’’يل ةبسسنلاب ةياغلل ًازيمم
ةسسرسش ةسسفانم هجاوي امور نأا ركذي

نم لانسسرأاو ري˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت ما˘مأا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف غ˘ن˘ي˘لو˘م˘سس م˘سض ل˘جأا
.لبقملا يفيسصلا

حاتفم وشسومÒه
وشسيلاشس لوشصو

وكيتلتأا ¤إا
ديردم

نأا (اكرام) ةفيحسص تركذ
ي˘نا˘ب˘سسإلا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا
عفادم عم دقاعتل˘ل كر˘ح˘ت˘ي˘سس
دمحم يناغلا ،ديلولا دلب لاير
ن˘م ن˘كم˘˘ت لا˘˘ح ،و˘˘سسي˘˘لا˘˘سس
و˘˘˘˘يرا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م سصل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

.وسسومريه
تايو˘ت˘سسم˘لا تب˘ط˘ق˘ت˘سساو

وسسيلاسس اهمدق يتلا ةزيمملا
اًسضيأا مامت˘ها د˘ي˘لو˘لا د˘ل˘ب ع˘م
،يزيلجنإلا دتيانوي رتسسسشنام
ا˘˘ي˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘فو د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
.نيينابسسإلا

نأا اكرام ةفيحسص تفاسضأاو
عيب يف بغري ديردم وكيتلتأا

يف لسشف امد˘ع˘ب ،و˘سسو˘مر˘ي˘ه
،قيرفلل ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا عا˘ن˘قإا
،ينويميسس وغييد ينيتنجرألا

ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا ه˘˘˘لو˘˘˘سصو ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
.لوينابسسإا نم يسضاملا

ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ترا˘˘˘˘سشأاو
و˘سسو˘مر˘ي˘ه نأا ى˘لإا ةر˘ي˘ه˘سشلا
رييغت هسسفنب بلطي نأا نكمي
عجارت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ه˘ت˘ه˘جو
قيرف عم تقولا رورمب هرود
ي˘˘˘ف ،سسو˘˘˘كنل˘˘˘ب ي˘˘˘خور˘˘˘لا
نع ه˘ي˘ف ثح˘ب˘ي يذ˘لا تقو˘لا
م˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘كسشب ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
ل˘ي˘ث˘م˘ت ي˘ف ه˘سصر˘ف ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل
ورو˘ي ي˘ف ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا بخ˘ت˘˘ن˘˘م
0202.

نأا اكرام ةفيحسص تدكأاو
يف عرسشيسس ديردم وكيتلتأا

ديلولا دلب لاير عم هتاسضوافم
عي˘ب در˘ج˘م˘ب و˘سسي˘لا˘سس نأا˘سشب
.وسسومريه

يدا˘ن نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
مدقتسسا ةينابسسإلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

لو˘ي˘نا˘ب˘سسإا ن˘م و˘˘سسو˘˘مر˘˘ي˘˘ه
عقوو ،وروي نويلم52 لباقم
اد˘˘˘˘˘˘˘˘ناو) ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف اًد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
.4202 ىتح (وناتيلوبورتيم

لشساكوين وحن نامزيرغ ناعفدي رامينو وراتول
(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تدكأا

مسضب متهم يزيلجنإلا لسساكوين نأا
ناوطنأا يسسنرفلا ،ةنو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘ه˘م
.نامزيرغ

ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تع˘˘م˘˘جأاو
ءار˘سش م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
قود˘˘ن˘˘سص ل˘˘ب˘˘ِق ن˘˘م سسيا˘˘ب˘˘كا˘˘م˘˘˘لا
فرسشي يذلا ،يدوع˘سسلا را˘م˘ث˘ت˘سسلا

،ناملسس نب دمحم دهعلا يلو هيلع
لاومألا نم ةنفح رمثتسسيسس هنأا ركُذو
تلاقتنلا ةذفان يف قيرفلا زيزعتل
.ةمداقلا ةيفيسصلا

نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا فا˘˘سضأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
نوعسضي نييدوع˘سسلا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا

مهفادهأا ةمئاق يف اًماع92ـلا بحاسص
.ةيفيسصلا

ا˘ًسضيأا ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص ترا˘سشأاو
ّىمجنل لم˘ت˘ح˘م˘لا لو˘سصو˘لا نأا ى˘لإا
،نامري˘ج نا˘سس سسيرا˘بو نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا
ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘˘م ورا˘˘تول ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

،افليسس اد روينوج رامين يليزاربلاو
نامزيرغ عفد هنأاسش نم ةنولسشرب ىلإا

ىلإا مامسضنلا حارتقا ىلع ةقفاوملل
سصل˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ل˘سسا˘كو˘ي˘ن
يكيك قيرف عم هتاكراسشمل عقوتملا
ةف˘ي˘ح˘سصلا تدروأا ا˘م˘ن˘ي˘ب.نيتيسس

نوكيسس لسسا˘كو˘ي˘ن نأا ة˘ي˘نو˘لا˘تا˘كلا
اسسرابلا بلاطم ةيبلتل دادعتسسا ىلع
نأا ركذلاب ر˘يد˘ج˘لا.نامزيرغ نأا˘سشب
ملاعلا سسأاك لطب عم دقاعت ةنولسشرب

فيسصلا ينابسسإلا ديردم وكيتلتأا نم
،وروي نويلم021 لباقم يسضاملا

ى˘ت˘ح (و˘ن بما˘ك) ي˘˘ف اًد˘˘ق˘˘ع ع˘˘قوو
4202.
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قا˘˘ب˘˘سس ن˘˘م لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل بح˘˘سسنا
يناملألا غيزبيل مجاهم عم دقاعتلا
ةيسضاملا تاعاسسلا للخ رنريف وميت
.روريم ةفيحسص هتزربأا امل اًقفو

،يناملألل ةوطخ˘ب زد˘ير˘لا ط˘ب˘ترا
ةارابم63 يف افده72 لجسس يذلا

تلاقتنلا ةرت˘ف ذ˘ن˘م ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه
.رياني يف

رمعلا نم غلابلا بعللا سصرحيو
،دليفنأا ىلإا لاقتنلا ىلع اًماع42
يرودلا ةقلام˘ع ل˘ها˘ج˘ت˘ي ه˘نأا ى˘ت˘ح
.خينويم نرياب يناملألا

دعي مل يناملألا نأاب روريم تدافأا
دليفنأا يف ةيفيسصلا لقنلا ططخ يف
.ةيجاتلا تاسسوريف ببسسب

ةرا˘˘سسخ ى˘˘لإا سضر˘˘م˘˘˘لا ىدأا د˘˘˘قو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘يل˘م˘لا
موي تاداريإا يف نييلم˘ل˘ل زا˘ت˘م˘م˘لا
.ةارابملا

ىتح لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘سسو

تلاقتنلا ةرتف ي˘ف م˘ه˘قا˘ف˘نإا قا˘ف˘نإا
.لخدلا سضافخنا ببسسب

اًموسسر رنريفرادسصإا ةرقف بلطتت
،ينيلرتسسإا هينج نو˘ي˘ل˘م05 اهرد˘ق
ةبسسنلاب هروسصت نكمي ل نآلا وهو
.زديرلل

ةدمل غيزبيل يف يناملألا ناك دقل
يف افده88 لجسسو ،مسساوم ةعبرأا

.ةارابم051
رثكألا وه ر˘ي˘خألا ه˘م˘سسو˘م نا˘كو

ي˘ف ةر˘م72 ل˘ج˘سس ثي˘ح ،ا˘ًحا˘ج˘˘ن
نم ديدعلا هاب˘ت˘نا تف˘لو تا˘يرا˘ب˘م˘لا
لبق نم رنريف لوسصو عقوت.ةيدنألا

يذلا ،ينام ويداسس لوبرفيل مجاهم
42 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعل˘˘لا ثح
يرود˘لا ي˘ف كر˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًما˘˘ع
.زاتمملا يزيلجنإلا

لا˘˘ق ،د˘˘ل˘˘ي˘˘ب ى˘˘لإا ه˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح ي˘˘˘فو
ىلإا مامسضنلاب هحسصنأا’’ :مجاهملا
هنإا بعللا يف هتقيرط بحأا ،لوبرفيل

.’’سصرفلا ءاهنإا ديجيو ،اًدج يوق
مام˘سضنلا د˘ير˘ي نا˘ك اذإا’’ :ع˘با˘تو

،انق˘ير˘ف ي˘ف ه˘ب بحر˘ن ا˘ن˘نإا˘ف ، ا˘ن˘ي˘لإا
يبا˘ن نأا ح˘سضاو˘لا ن˘م نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع˘ف
تدهاسش ام اًبلاغ ،انيلإا مسضنيسس اتيك
.’’وميت زربو غيزبيل تايرابم

نع ريبعتلا يف رنريف عجارتي ملو
.دليفنأا ىلإا لوسصولا يف هتبغر

نأا فر˘˘عأا’’ :ر˘˘يار˘˘ب˘˘˘ف ي˘˘˘ف لا˘˘˘قو
تقولا يف قيرف لسضفأا وه لوبرفيل
نوكت امد˘ن˘عو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا

ينلعجي اذهف قيرف˘لا اذ˘ه˘ب ا˘ًط˘ب˘تر˘م
.’’اًدج اًروخف

و˘˘ه بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي’’ :فا˘˘سضأاو
كا˘ن˘ه ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف برد˘˘م ل˘˘سضفأا
يبعل بولسسأا نأاب يحوي امم ريثكلا
لوبرفيل يسسفا˘ن˘م ن˘كل.’’مهبسساني
ىلع م˘ه˘ث˘ح م˘ت د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ل˘جأا ن˘˘م قا˘˘ب˘˘سسلا ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘سضنلا
.مجاهملا عيقوت

ليكو عم تلاسصتا ىرجأا دتيانوي رتسسسشنام نإا لاقي
هتامدخب زوفلا نأاسشب هيتانوك اميهاربإا يسسنرفلا عفادملا
ةرتف نأا˘سشب ن˘ي˘ق˘ي˘لا مد˘ع ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ف˘ي˘سصلا ي˘ف
.ةمداقلا تلاقتنلا

مظعم غيزبيل قيرفل نميألا ريهظلا هيتانوك ىسضق
ىناع يتلا ةقزمملا تلسضعلا فايلأاب ةيوهت يف مسسوملا

.ربوتكأا يف اهنم
ربتعي لازي ل اًماع02 رمعلا نم غلابلا بعللا نكل

يرودلا يف ةراثإا نيلمتحملا نيبعللا رثكأا نم اًدحاو
وسشوسس قيرف نم غيزبيل ىلإا همامسضنا دعب ،يناملألا
.7102 ماع يف يسسنرفلا

مسضي قيرف يف هسسفن تبثيل ديج لمعب هيتانوك ماق
اًسضيأا مسضيو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف تا˘عا˘فد˘لا ل˘سضفأا ن˘م اًد˘حاو
،يليكوم يدرونو وناكيمابوأا توياد توياد هينطاوم
.نابروأا يليو دئاقلا ىلإا ةفاسضإلاب

نوكي دق نييسضاملا نيمسسوملا يف ديجلا هءادأا نكل
01 ول’’ ع˘قو˘م هر˘سشن ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو ،غ˘يز˘ب˘يل با˘سسح ى˘ل˘ع
يرودلا ةق˘لا˘م˘ع قا˘سشن˘ت˘سسا ع˘م ،ي˘سسنر˘ف˘لا ’’ترو˘ب˘سس
.دتيانوي رتسسسشنام زاتمملا يزيلجنإلا

تاز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا نو˘ع˘سسي ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا نأا م˘عز˘ُي

راوجب ديج عفادم ريفوت عم ءانبلل فيسصلا اذه ةيعافد
.فولدنيل روتكيفو رياوغام يراه

يف قرفلا لسضفأا عيمج حسسمب موقي دتيانوي نأا دقتعي
ةيدنأا ىلإا ءابرغلا ىلع مه نيذلا ،غيزبيل بقاريو ،ابوروأا
.نيدعاولا اهيبعل ديرت ىرخأا

ىلإا لاقتنلاب اًقيثو اًطابترا رنريف وميت مجاهملا طبتري
نع اًسضيأا لانسسرأا برعأا امنيب ،فيسصلا اذه لوبرفيل
.وناكيمابوأاب همامتها

كلت نم لك نم دعبأا ةوطخ مدقت دق دتيانوي نأا ودبي
نأا ركذ ’’تروبسس01 ول’’ نأا نم مغرلا ىلع ،تاعئاسشلا
اًيعسس ،هيتانوك ةيسشاح عم رسشابم لاسصتاب ماق يدانلا
.يسصخسشلا هعسضو نع ديزملا ةفرعمل

،3202 ماع ىتح يناملألا قيرفلا عم دقاعتم هيتانوك
مخسض سضرع ميدقت هيلع نوكيسس دتيانوي نأا دقتعيو
.عيبلا يف ريكفتلا ىتح غيزبيل ءارغإل ةلواطلا ىلع

دلوأا قيرف اهيف دجي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه تسسيل
.ةباسشلا بهاوملا نع اًثحب ايناملأا يف هسسفن دروفارت

لامكإل عسساو قاط˘ن ى˘ل˘ع ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا ل˘ي˘م˘ي
ام ىلإا وسشناسس نوداج دنومترود ايسسوروب بعل لاقتنا
.ينيلرتسسإا هينج نويلم001 نع ديزي

فوفسص نم راعُملاو نليم رتنإا يدان بعل يسضقب
ةرتف ،زيسشناسس سسسسكيلأا يليسشتلا ،دتيانوي رتسسسشنام
.يلاطيإلا يرودلا يف هدجاوت ءانثأا ةبعسص

نأا ’’وتاكريم وي˘سشت˘لا˘ك’’ ع˘قو˘م ر˘يرا˘ق˘ت تح˘سضوأاو
ةمداقلا ةرتفلا للخ يليسشت يف بعلل دوعي دق بعللا

.يليسشت يد داديسس ريفينوأا يدان عم ديدحتلابو
لوزأا ةكرسش سسيئر يتريفان زيول هيسسوخ حّرسصو

د˘ق˘ل’’ :ًل˘ئا˘ق داد˘ي˘سس ر˘ي˘ف˘ي˘نوأا يدا˘ن ر˘يد˘ت ي˘˘ت˘˘لا لوزأا
بغريو يدانلل ريبك عجسشم هنإا ،سسسسكيلأا عم تثدحت
.’’قيرفلا فوفسص لخاد لازتعلاو بعللا يف

ةيادب ذنم نليم رتنإا فوفسص ىلإا لقتنا زيسشناسس
ىلع دتيانوي رتسسسشنام يدان نم ًامداق يلاحلا مسسوملا
.دحاو مسسوم ةدمل ةراعإلا ليبسس

ةركلا ءاوجأا ىلع ملقأاتلا يف ةبوعسص زيسشناسس دجوو
سضرعت يذلا تاباسصإلا ةرثك ىلإا ةفاسضإلاب ةيلاطيإلا
يف ةريبك ةرتفل قيرفلا عم دجاوتلا نم هتعنمو اهل
عم طقف تايرابم رسشع يف زيسشناسس كراسشو.مسسوملا
اه˘لل˘خ ن˘كم˘ت ،ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ي˘ف يروز˘تار˘ي˘ن˘لا
نيفده ةعانسصو فده ليج˘سست ن˘م ي˘ل˘ي˘سشت˘لا حا˘ن˘ج˘لا
.نيرخأا

غيزبيل عفادم ءÓكو عم لشصاوتي دتيانوي Îشسششنام

يليششتلا يرودلا ¤إا لاقتنلا نم بÎقي نÓيم Îنإا بعل

درونيف م‚ ىلع ةيليبششإا عراشصي لانشسرأا
نوكروأا عم دقاعتلا لجأا نم ةيليبسشإا عم ةيوق ةسسفانم لانسسرأا سضوخيسس

امل اًقفو نييدانلا دحأا ىلإا طسسولا بعل مامسضنا عم ،فيسصلا يف وكوك
مسسومب اًماع91 رمعلا نم غلابلا بعللا عتمتي.راتسس يليد ةفيحسص هتزربأا

يرودلا ةلوطب يف ةزيمم تايوتسسم مدقو درونيف سصيمقب ةياغلل زيمم
.يبوروألا

اًرود بعل هنكل يسضاملا مسسوملا ةرم لوأل لوألا قيرفلا باسشلا محتقا
ةركلا ىلع ةينفلا هتاردق يه هتاراهم لسضفأا نم سضعب.ماعلا اذه اًيسسيئر
وه ةيدنألا نم ديدعلل فده هلعجو هزيمي ام رثكأا نكلو ،هرورم ىدم كلذكو
.هنسس رغسص مغر سشهدملا ةيكيتكتلا هتوق ىوتسسم

هتاونسس نم دعبأا نوكيل هزكرمتو ةركلا قاطن جراخ هنأا نوريثكلا ظحل
.طسسو بعلك

يف ةارابم53 يف اًماع12 تحت يكرتلا يلودلا كراسش ،مسسوملا للخ
.ةمسساح تاريرمت6 مدقو ةثلث لجسسو ،تاقباسسملا عيمج

نل هنأا ىلع رسصأا نأا دعب ءاوهلا يف قهارملا لبقتسسم نإاف ،كلذ ىلع ةولع
.3202 ماع يف يهتنيسس يذلاو ،هدقع ددمي

اذه ةيليبسشإا وأا لانسسرأا ىلإا رداغيسس وكوك نإاف ،ةيفاحسص ريراقتل اًقفوو
.فيسصلا

كسسمتلا ديريو هتروسص ىلع هطسسو طخ زيزعت ىلع سصيرح اتيترأا ليكيم
.ةباسشلا بهاوملا بذج يف يدانلا ةفسسلفب

ةرتف هذه تارامإلا نع ًاديعب تاكرحتلاب نيبعللا نم ديدعلا طبر مت
.تلاقتنلا

كيريميإا‐رييب لثم تاعئاسش عم ،قيرفلل لماسش حلسصإا ىلإا يدؤوي نأا نكمي
ةريبكلا ءامسسألا نأا ددرت امك ،اريروت سساكولو تيزاكل ردنسسكلأاو ،غنايمابوأا
.رداغتسس

رداغي دق وكوك نأاب لعفلاب تاكوفدأا كيد درونيف قيرف سسيئر فرتعا دقو
.باسشلا ىلع ةسصحاف ةرظن نوقلي اوناك زرناجلا نأا ركذ نأا دعب فيسصلا اذه

اودقع دقو عب نيمتهملا ةمئاق يف اًسضيأا دوجوم ةيليبسشإا نإاف ،كلذ عمو
.هعيقوت ةيناكمإا نأاسشب تاعامتجا

ل’’ :لاق يذلا نسسينرا كنارف يدنلوهلا يدانلل ينفلا ريدملا بسسح اذه
.’’ةيليبسشإا مامتها كردن اننكل ،سضورع دجوت

ةيليبسشإا ،هب ةمتهم ةيدنأا ةعبرأا كانهو تاعامتجا اندقع دقل’’ :فاسضأاو
.’’سضورع يأا يقلت متي ملو ،نآلا ىتح يمسسر ءيسش دجوي ل نكلو ،مهدحأا

وششناشس مشضب ةنولششرب مامتها ةقيقح فششك
(وفيتروبيد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشك

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ايسسوروب حا˘ن˘ج م˘سضب ي˘نا˘ب˘سسإلا
نوداج يزيل˘ج˘نإلا ،د˘نو˘م˘ترود
.وسشناسس

(دليب) ا˘ت˘ف˘ي˘ح˘سص تدروأاو
(ترو˘˘˘ب˘˘˘سس)و ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا نأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلا
دقاعتلا فدهتسسي ينولاتاكلا

،اًماع02ـلا بحا˘˘˘˘˘سص ع˘˘˘˘˘م
مجن ةقفسص نع ليدب نوكيل
اد را˘م˘ي˘ن ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب
ة˘ف˘ل˘كت˘لا ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس
اهيلع يوطنت يتلا ةظهابلا ةيداسصتقلا
.يليزاربلا ةداعإا

،وسشناسس مسضب اًمتهم سسيل ةنولسشرب نأا ىلإا ودنوم ةفيحسص ريسشُت نيح يف
ةبهوم ردقُي هنأا نم مغرلا ىلع ،هموجه زيزعتل ىرخأا تارايخ نع ثحبيو
يزيلجنإلا دتيانوي رتسسسشنام نأا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تفاسضأاو.باسشلا حانجلا

ايسسوروب عانقإل ةيوق سضورع ميدقتل دعتسسيو ،وسشناسس ـب نيمتهملا رثكأا وه
.ةمداقلا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةذفان يف بعللا نع لزانتلاب دنومترود

قلطنا ذنم يناملألا يدانلا عم ةارابم53 بعل وسشناسس نأا ركذلاب ريدجلا
ةريرمت91 مدقو اًفده71 مهللخ لجسسو تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا

.هئلمزل ةمسساح
امور ¤إا ةدوعلا نم بÎقي يزنيرولف

يزنيرولف وردناسسي˘لأا ي˘لا˘ط˘يإلأا ه˘ب˘عل ةدا˘ع˘ت˘سسا ن˘م ا˘مور يدا˘ن بر˘ت˘ق˘ي
.ينابسسإلا ايسسنلاف يدان فوفسص ىلإا راعُملاو

دوعيسس بعللا نأا ’’تروبسس ولليد اتيزاغ ل’’ ةفيحسص ريراقت تحسضوأاو
نم يداملا لباقملا عفدل ايسسنلاف دادعتسسا مدع عم ًةسصاخ ىرخأا ةرم امور ىلإا
21ـلا نيب حوارتي غلبمب ردقُملاو ةيئاهن ةفسصب يزنيرولف ىلع لوسصحلا لجأا
.وروي نويلم51 ىلإا

نوكتسس ايسسنلاف ىلإا يزنيرولف لاقتنا ةميق نإاف ،ةيفاحسصلا ريراقتلل اًقفوو
.بعلل يونسسلا بتارلا ىلإا ةفاسضإلاب ينابسسإلا فرطلا ىلع ةبعسص

ىلإا هلاقتنا ذنم طقف تايرابم سسمخ يف ايسسنلاف عم يزنيرولف كراسشو
مت امك ،يسضاملا رياني يف ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف للخ قيرفلا فوفسص
ءاوجأا ىلع ملقأاتلا يف ةبوعسص يزنيرولف هجاوو.تايرابملا هذه دحأا يف هدرط
ءابو ببسسب ةريخألا ةرتفلا يف تاسسفانملا فقوت نع كيهان ،ينابسسإلا يرودلا

.(91ديفوك) دجتسسملا يملاعلا انوروك
ىلع دكأاو ةسصرفلا هذه تيوفتل يزنيرولف ىعسسي ل كلذ نم مغرلاب نكلو

.يسسورولايجلا فوفسص جراخ ةيفارتحلا هتبرجت يف رارمتسسلا يف هتبغر
نكلو ،ةديدع بابسسأل امور ىلإا قاتسشأا انأا’’ :نأاسشلا اذهب يزنيرولف لاقو

ديكأات لكب بلطلا اذه سضفرأاسس يلاحلا تقولا يف دوعأا نأا ينم تبلط اذإا
ةرتفل ةيفارتحلا ي˘ت˘بر˘ج˘ت˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سسلاو رار˘م˘ت˘سسلا ي˘ف بغرأا ي˘ن˘نأا ثي˘ح
.ةيفاسضإا

رنÒف مشض ىلع قابشسلا نم بحشسني لوبرفيل



هيدان يف نيبعÓل ماقرأإ01 لشضفأإ ةمئاق يف ناكم زجح

مشسوملا اذه قافتلا عم يحلوبم ماقرأا
بعلو يرئازج˘لا ي˘لود˘لا سسرا˘ح˘لا ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو سسيار ن˘كم˘ت

يدانلا يبعلل ماقرأا01 لسضفأا ةمئاق يف ناكم زجح نم قافتلا
لطب نأا ،سسمأا ةيدوعسس ةيملعإا ريراقت تفسشكو.مسسوملا اذه يدوعسسلا
كراسش ،ةيراقلا ةقباسسملا نم ةريخألا ةعبطلا يف سسراح لسضفأاو ايقيرفإا

92 هكابسش تقلتو ،ةقيقد0891ـب ةارابم22 يف مسسوملا اذه قافتلا عم
66 دسص نم سسيار نكمتو ،ةدحاولا ةارابملا يف افده83.1 لدعمب ،افده
يهو ةدحاولا ةارابملا يف تايدسصت3 لدعمب ،هامرم ىلع ةديدسست

نيرع يماح نوكيل ،لكك قيرف˘لا ىو˘ت˘سسم˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ةد˘ي˘ج ة˘ل˘ي˘سصح
.قافتلا ةليكسشت يف ءامسسألا زربأا نيب نم رسضخلا

ب.م.يرشسيإإ
ةيعشضولإ بقإري غنيتروبشسو ةيلشضفأ’إ كلمي وكانوم

نويلم9 طرتششيو هبلاطم سضفخي رتشسيل
يناميلشس دقع عيبل وروأا

بعلو يرئازجلا بختنملا فاده يناميلسس ملسسإا ريسصم لازي ام
«ةرامإلا» يدان ةرادإا رارق راظتنا يف ،سضومغلا هفلي يسسنرفلا وكانوم
ىلإا ةدوعلاب هل حامسسلا وأا هئارسشب ءاوسس هيف لسصفلاو هدقع ةيسضق لوح
نم يمسسر لكسشب هؤواغلإا مت يسسنرفلا يرودلا نأا امب يزيلجنإلا هقيرف
نأا «لابتوف سسنارف» ةلجم تفسشكو.مدقلا ةركل ةيسسنرفلا ةطبارلا لبق
عم دقاعتلا لجأا نم وروأا نويلم9 عفدب ةمزلم نوكتسس وكانوم ةرادإا
اهبلطم رتسسيل ةرادإا تسضفخ ثيح ،ةمداقلا ةرتفلا يف «ميلسس ربوسس»
عفدت نأا رظتنملا نمو اذه.ايقيرفا لطب نم سصلختلل ،وروأا نويلمب
لجا نم كرحتلل قرفلا نم اددع رتسسيل ةرادإا اهتطرتسشا يتلا ةميقلا
ةنوبسشل غنيتروبسس رارغ ىلع ،قبسسألا دادزولب بابسش بعل عم دقاعتلا
.قرفلا نم اهريغو ،يلاغتربلا

ةميق وروأإ نويلم03 ىلع لوشصحلإ طرتششت صسيتيب ةرإدإإ
يئإزجلإ طرششلإ

نم وروأا نويلم02 ميدقتل زهاج لشساكوين
يدنام عم دقاعتلا لجأا

دقاعتلا لجا نم ،وروأا نويلم02 ميدقتل ازهاج لسساكوين قيرف تاب
بختنملا مجنو ،سسيتيب لاير يدانل يروحملا عفادملا يدنام ىسسيع عم
ديدجلا مسسوملا يف يسسفانت قيرف ءانبـل «زياب كاملا» ىعسسيو ،ينطولا

ةكلمملا يف ةيكلملا تلئاعلا ىدحإا نم هؤوارسش متيسس هنأاو اسصوسصخ
وتاكريملا يف هتركفم يف ايقيرفا لطب عسضي هلعج ام ،ةيدوعسسلا ةيبرعلا
فقسس تغلب يدنام ةميق نأا ةينابسسا ةيملعإا ريراقت تفسشكو.مداقلا
طارتسشا نأا لإا ،هديدسست يف يزيلجنلا يدانلا بغري ام وهو نويلم02ـلا
طرسشلا ةميق وروأا نويلم03 ىلع لوسصحلا يسسلدنألا يدانلا ةرادإا
.ةقفسصلا مامتإا نم بعسصت دق ،يئازجلا

ب.م.يرشسيإإ
دإدزولب بابشش

ىلع لوشصحلا رثإا مشسوملا ءاهنا دكأات دعب
تاطلشسلا نم رشضخألا ءوشضلا

بقللاب جيوتتلا ىلع نومزاع نوبعللاو ءامسسلا يف تايونعملا
عقوملا دكا ا˘مد˘ع˘ب ،ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف د˘جاو˘ت˘ي

لجأا نم تاطلسسلا رارق رظتني هنأا مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلل يمسسرلا
نم يذلا رمألا تايرابملا فانئتسسا اذكو تابيردتلل ةدوعلا دعوم ديدحت
ةيسضاملا ةرتفلا سشاع يذلا ةلوطبلا ردسصتم تايونعم نم عفرلا هنأاسش
ةعمجلا موي ةياغ ىلا ةلوطبلا ريسصم ةفرعم مدع ببسسب طغسضلا تحت
مسسوملا ةلسصاوم ررق يذلا يلارديفلا بتكملا عامتجا دقع دعب يسضاملا

ريسضحتلا ىلع سضيبألاو رمحألا نينوللا باحسصأا رسصيو اذه.هئاهناو
مهنأاو اميسسل ةلوطبلا بقلب رفظلاو ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج اونوكيل ةوقب
.بقللاب جيوتتلا يف ةريبك مهظوظحو لوألا زكرملا يف

فيطشس قافو
دقعلإ ديدمتل ةرإدإ’إ عم ت’اشصتإ يف هنأإ دكأإ

دجوي لو فيطشس يف حاترم انا » :يكوكلا
«ةرداغملل ينوعدي ببشس

ةقفر ريبكلا هحايترإا فيطسس قافو يدان بردم يكوكلا ليبن ىدبأا
دكأا نيا ،ةيرئازجلا ةلوطبلا نمسض هل ةبرجت يناث يف يفياطسسلا قيرفلا
رسسنلا ةقفر ةيبيردتلا هتريسسم ةلسصاوم يف هتبغر ىلع يسسنوتلا ينقتلا
تاحيرسصت يف يندرلا يلسصيفلل قباسسلا بردملا حرسصو.دوسسألا

موقي هتلعج يتلاو يدانلا ةرادإا عم ةديجلا ةقلعلاو مهافتلا ىلع ةيفحسص
،فيطسس يف عيمجلا عم ةديج تاقلع يدل »:لئاق ةحار لكب هلمعب
عم يلمع ةلسصاوم ديرا ببسسلا اذهلو ،نيبعللا وأا ةرادإلا عم ءاوسس
يدقع ديدمتل ةيافلح سسيئرلا عم ةسشقانم تيرجأا دقل»: فيسضيل ،«قيرفلا
لك ليجأات مت انوروك سسوريف ببسسب نكل ،مسسوملا اذه يهتنيسس يذلا
قلعتي اميف اقلطم اسضيوفت  سسيئرلا ينحنم »:ثدحتملا عباتيل ،«ءيسش
انا ،يدانلل نيرداغملا نيبعللا ةمئاق ديدحتو نيبعللا بادتنإا ةيلمعب
.«قيرفلا ةرداغمل ببسس دجوي ل اذهل ،باقلألا ىلع بعللا ديرا بردم

ةراوفلا نيع ةنيدم يدانل مسضنإا دق ناك يسسنوتلا ينقتلا نأا ةراسشإلل
يذلاو ،يلاحلا مسسوملا ةياهن يتح هطبري دقعب يسضاملا ربوتكأا رهسش
ع˘م هد˘ه˘ع ادد˘ج˘م هد˘ه˘ع ق˘با˘سس ى˘لإا قا˘فو˘لا دا˘عأاو ةر˘ها˘ب ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ق˘ح
سسأاك ةرماغم هتلسصاومل ةفاسضإلاب ةفرتحملا ةلوطبلا يف تاراسصتنإلا
.ةسسفانملا يئاهن عبر رودلا ىلإا هلوسصوب ةيروهمجلا
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نيهلإ رمأ’اب نكي مل تقولإ كلذ يف ملاعلإ يف بختنم لشضفأإو ابوروأإ لطب ىلع زوفلإ نأإ دكأإ

ةارابم لوخدو2891 ةنشس ايناملأا ةهجاوم لبق فوخلا نم انيناع :
اينابشسإا لايدنوم يف لوألا رودلا نم جورخلا ببشس ءازهتشساب اشسمنلا

عيبلل نيلباقلإ ريغ نيبعÓل ةرغشصملإ ةمئاقلإ يف هتعشضو نÓيملإ ةرإدإإ

ةرك123 ةداعتشسا رثأاك12ـلا فشصلا يف رشصان نب
مشسوملا اذه نÓيم عم

نم ،يلاطيإلا نليم يدان طسسو مجن يلاطيإلا يلودلا بعللا رسصان نب ليعامسسإا نكمت
.مسسوملا اذه يلاطيلا يرودلا يف ةركلل ةداعتسسا نيبعللا رثكأا ةمئاق يف ناكم زجح

اذه ةرك123 داعتسسا ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا لطب نأا ةيلاطيا ةيملعإا ريراقت تفسشكو
.يلاطيإلا ويسشتلاكلا يف12ـلا زكرملا لتحيل مسسوملا

نم قباسسلا يلوبمإا يدان مجن نكمت «يدرابمللا» يدانلا عم مدقملا ءادألا للخ نمو
نأا نيح يف ةيلاحلا ةرتفلا يف وروأا نويلم03ـلا فقسس لسصو امدعب ،ةيقوسسلا هتميق ةفعاسضم
.تآافاكم وروأا نويلم ىلإا ةفاسضإلاب نويلم61ـب يسضاملا فيسصلا هعم تدقاعت نليملا ةرادإا

ريغ نيبعÓل ةرغشصملإ نÓيم ةمئاق نمشض ايقيرفإإ صسأاك يف بع’ لشضفأإ
عيبلل نيلباقلإ

قو˘سس ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م ط˘سسو ر˘سصا˘ن ن˘ب ع˘ي˘ب ا˘ه˘سضفر نل˘ي˘م ةرادإا تدد˘ج
ريغ ةمئاقلا يف نيبعل6 تعسضو ةرادإلا نأا «فيل نليم» عقوم تفسشكو ،ةمداقلا تليوحتلا
وخيلتسساك ،سشتيبير ،ويل ،زيدنانريه و˘ي˘ث ،ر˘سصا˘ن ن˘ب ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا

ةبغارلا قرفلا لك ىلع قيرطلا تعطق دق نوكت ةرادإلا هب تماق ام للخ نمو ،يلوينامورو
.زئاكرلا نم مهربتعت نيذلا ةتسسلا اهيبعل عم دقاعتلا يف

ب.م.يرشسيإإ

ةيعام÷ا تابيردتلا فانئتشسل زهاجو ‘اعتي ليشضوفلب
اسسنرفب هتقو يناملألا مياهنفوه بعلو قباسسلا يرئازجلا يلودلا ليسضوفلب قاحسسإا يسضقي

ىوتسسم ىلع اهارجأا يتلا ةحجانلا ةيحارجلا ةيلمعلا دعب كلذو ليهأاتلا ةداعإا ةرتف ةياهن دعب
عنم ببسسب تابيردتلا فانئتسسإل يناملألا هقيرفب قاحتلإلا عطتسسي مل هنأا ودبي يذلاو ،ةبكرلا
.انوروك ةحئاج راسشتنإا ببسسب سضورفملا يحسصلا رجحلا ةرتف للخ رفسسلا

عسضو يف هسسفن دجي قبسسلا نليم رتنا بعل نأا ةيناملأا ملعإا لئاسسو تركذ ام بسسحو
نود تلاح يتلا ةيحسصلا ةمزألا ببسسب ،«اغيلسسدنوبلا » تاسسفانم فقوت عم ةسصاخ دقعم
سسولجلا كلذكو تابيردتلا فانئتسسإاو ةدوعلا ةسصرف ليسضوفلب كلذب عيسضيل ،هقيرفب هقاحتلإا

قيرفلا ةرادإا نيب ةقلعلا نأاو اسصوسصخ ،يدانلا عم هلبقتسسم لوح سضوافتلل يدانلا ةرادإا عم
يبطلا مقاطلا ماهتا ريخألا اذه ماهتا دعب ةسصاخ تاقلعلا يف ارتوت تفرع  يرئازجلا بعللاو
.ةحارجلا دعب ريسصقتلاو لامهلإاب هيدانل
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ةرو˘ط˘سسأا ر˘جا˘م ح˘بار دا˘˘ع
بخانلا ةيرئازجلا مدقلا ةرك
نع ثيدحلل قباسسلا ينطولا
اهسشاع يتلا تاظحللا سضعب

فوفسص يف ابعل ناك امدنع
لايد˘نو˘م ن˘م ة˘ياد˘ب ر˘سضخ˘لا

داد˘ع˘˘ت نا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،2891
لبق لإا افئاخ ناك بختنملا
نم نكمت هنأا لا ،ءاقللا ةيادب
يف ابوروأا لطب ىلع زوفلا
..تقولا كلذ

بع˘كلا» بحا˘سص ح˘سضوأاو
ر˘سشا˘ب˘م ثب لل˘خ «ة˘ي˘ب˘هذ˘لا

يف «نييب ولأا» جمانرب ىلع
«سسترو˘ب˘سس ن˘ي˘ي˘˘ب» تاو˘˘ن˘˘ق
ةهجاوملا ةياد˘ب ل˘ب˘ق »:ل˘ئا˘ق
يف نيفئاخ ان˘ك ا˘ي˘نا˘م˘لأا ما˘مأا

ثيح ،سسبلملا ظفح ةفرغ
رئازجلل ةكراسشم لوأا تناك
،ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا سسر˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ا˘˘بوروأا ل˘˘˘ط˘˘˘ب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘مو
كلذ ي˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘سضفأاو
،له˘سسلا ر˘مألا˘ب سسي˘ل تقو˘لا
نعو ،زوفلا ا˘ن˘ع˘ط˘ت˘سسا ن˘كل
نم لوألا رودلا نم ءاسصقإلا

اهتنسضتحا يتلا ملاعلا سسأاك
بخا˘ن˘لا فر˘˘ت˘˘عا ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسا
اولخد هؤول˘مزو ه˘نأا ي˘ن˘طو˘لا
اسسمنلا مامأا ةيناثلا ةهجاوملا
»:در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو ،ءاز˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
اسسمنلا مامأا ةينا˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
،ر˘ي˘ب˘ك ءاز˘ه˘ت˘سسا˘ب  ا˘ها˘ن˘ل˘˘خد
ةرا˘سسخ ا˘ن˘ف˘ل˘˘ك يذ˘˘لا ر˘˘مألا

رودلا ن˘م جور˘خ˘لاو ،ءا˘ق˘ل˘لا
.«ةقباسسملا نم لوألا

زوفلإ نم اقثإو تنك»
خينويم نرياب ىلع
ناك بعكلاب ‘دهو

«ايئاقلت
لوح لاؤوسس ىلع هدر يفو

يدا˘ن ةدا˘ي˘ق ي˘ف ه˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم
لاطبأا ةطبارب رف˘ظ˘ل˘ل و˘ترو˘ب
رجام دكأا ،7891 ةنسس ابوروأا
اقثاو ناك هنأا ،يلاحلا للحملا

قل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ر˘ي˘خألا نأا م˘غر ،«يرا˘فا˘ب˘لا»
نا احسضوم ،ةياغلل ايوق ناك
بع˘كلا˘ب ه˘نود يذ˘لا فد˘ه˘لا

ل˘ط˘ب لا˘قو ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت نا˘˘ك
تنك »:ددسصلا اذه˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

نرياب ىل˘ع زو˘ف˘لا ن˘م ا˘ق˘ثاو

ةارابملا ةلي˘ل ي˘فو ،خ˘ي˘نو˘ي˘م
ه˘نأا لا˘قو ّي˘لإا ا˘ن˘سسرا˘˘ح ءا˘˘ج
يذ˘لا ،سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ف˘˘ئا˘˘خ
،تقولا كلذ يف ادج ايوق ناك
مهيلع زوفنسس اننأاب هتنأامطو
ا˘م و˘˘هو ،د˘˘حاو˘˘ل ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب

»:عباتو «ةيا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ل˘سصح
بقعلاب هتلجسس يذلا فدهلا

مهلاو ،ايئاقلتو ،ايوفع ناك
ي˘˘ف بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘جو˘˘ت ا˘˘ن˘˘˘نأا
.«ةياهنلا

رجام :›إوششلإ
ةيŸاعلإ ةركلإ ةروطشسأإ

إديج هتميق فرعأإو
ي˘لاو˘سشلا ما˘˘سصع قد˘˘غأا

تاون˘ق˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا ق˘ل˘ع˘م˘لا
،ةير˘ط˘ق˘لا «سستو˘ب˘سس ن˘ي˘ي˘ب»
ي˘لود˘لا بعل˘لا ر˘جا˘م ح˘بار

ءا˘ن˘ث˘لا˘ب ق˘با˘سسلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ريخألا نأا احسضوم ،حيدملاو
لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع ةرو˘˘ط˘˘˘سسأا
عم رسشابم ثب للخ يلاوسشلا

ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘جا˘˘م ح˘˘˘بار
فد˘ه˘لا ر˘كذ˘˘تأا» :ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
انييفب هلجسس يذلا يخيراتلا

ترز دقل..خينويم نرياب دسض
ة˘م˘ي˘ق تف˘سشت˘كاو لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا

بع˘ل˘م˘ب ة˘سصا˘خ كا˘ن˘ه ر˘جا˘م
ةروسص اوعسضو دقل ،واغاردلا

فرغب بقعلاب هفدهل ةقلمع
م˘ت˘خو ،«سسبل˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
»:ل˘ئا˘ق ي˘سسنو˘ت˘لا ق˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

يتلا تايسصخسشلا نم رجام
ىتحو بعلك ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘ب˘حأا
مرهلا ةكيرت وبأا ..اذه انموي
ر˘˘جا˘˘مو ر˘˘سصم ي˘˘ف ع˘˘˘بار˘˘˘لا
.«ةيملاعلا ةركلا ةروطسسأا

طرتششت دروفتنريب ةرإدإإ
هحيرشستل وروأإ نويلم03

لشساكوينو لانشسرأا
قابشس نÓخدي

ةمحر نب عم دقاعتلا
نب ديعسس وتاكريم نوكيسس

ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعل˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘حر
يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لظ يف ادج انخاسس دروفتنريب
يتلا قر˘ف˘لا ن˘م دد˘ع د˘جاو˘ت
.هعم دقاعتلل ىعسست

ةيمل˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
لانسسرأا يئانثلا نأا ،ةيزيلجنا

دقاعتلل نلمعي ل˘سسا˘كو˘ي˘نو
بعل˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘حر ن˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م
لسضفأا بقلب رفظلل حسشرملا

ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘سشت˘˘˘لا» ي˘˘˘ف بعل
ى˘ل˘ع م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه «بي˘˘سشت

.هقيرف عم همدق ام ةيفلخ
43 يف ةمحر نب كراسشو

ى˘˘لوألا ة˘˘جرد˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
01 ل˘˘ج˘˘سسو ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
عم تسسيسسأا8 مدقو فادهأا
ةمئا˘ق ن˘م˘سض نو˘كي˘ل ،ه˘يدا˘ن
ةجردلا يف نيبعللا لسضفأا
.ةيزيلجنلا ىلوألا

42ـلا بحا˘˘سص د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘يو
رتسسيل يدان رادار ىلع ،ةنسس
،زرحم ةفيلخ مسضل يعاسسلا
بعللاو قيرفلا ةوق نم عفرلل
مسسوملا يف باقلألا لجأا نم
.مداقلا

ب.م.يرشسيإإ

ب.م.يرشسيإإ

sport@essalamonline.com
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رجحلا بيد يشضقي فيك
 ؟ناشضمر رهششو يحشصلا

ن©Mر(ا~qلا لKF مIòاHÉÑر ح8Ñ لK&ا
Kلا&Hملا ةÄÑõ0 ةمï©ïة Itن Dلا يtqر
يD د̆/او̆-&ا ث©0̆ ه̆+ ن̆©H̆õ̆k̆~H̆ يÇÑ̆t̆لا
ةرKرõÉÑل ل)ا جر1&ا لK ةõ(اåلا ةDïر+ ت©gلا

طK6Ñ ا§لاĬk̆ïاK ىKدå̆˘لا رIÅÑ̆ نH̆ اD̆و1̆
«اIq فا1 ي̂ل ةمtò+ د©ï-&ا اHوم> ةõ(اåلا

KHا <õ©°6 اÑلا ىوt{ر K-í0لا يداkòكا
ةÇÑtلK يÇÑ̆t̆kل ةM̆ا˘م0̆ كل}D̆ ر̆©è̆˘لا̆+

 .ير©=
ريغ ةليشصحلا

ةرقتشسم
فوختلاو

نم ريبك
اذام اهلشصاوت

كتحيشصن يه امو بعششلل لوقت
 ؟مهل

+òا- ل&F©لا دtÇÑ©õة Dرا ي-íاé رJ©ب
Dلا ي%KIةر©1&لا ة K3ل كلÄÑgب Kد0ا KJو
ير(ا~qلا بÅÑåلا نH ى°م-&ا ي>ولا با©=
Mí©ق Hر عK0و KMwا مم&Fرث D8 يÑtkو
K8Ñtر©= ةK KMåلم <õللا ىk~لا+ ماg©ت
D§ي Hةد Hå©°ة K6Ñ°°kÇÑلا ن3)ا+ رõه <õى
ه}J نH جKرõwل ل/K ~> هõلا و>دI ءا+ولا
اIد©Mí نل هI&ل ح(اÇÑ°لا+ د©kïلاK ة°tملا
7Ñءي . 

مهبلغي يل شسانلا نم بيد له
ءارشش يف نوفرشسيو ناشضمر

 ؟تيبلا تايجاح
^MÉÑ̆˘tك H̆˘Ü̆˘ا «لو<̆˘k̆˘ï̆ا دIك H̆ع

ا©DÅÑ̆wÇÑ ه̆°̆> pدk̆t̆̆- ي}˘لا سÅÑ̆wÇلا
ل©م/ هار&ا ءي7Ñ لF ة©HÄÑ&لا يD جر1ا
لF%ا ل راDÜ)لا دå+ نòلK ه(ارÅÑ+ موE&ا
7Ñءي . 

اهبحي يتلا ةلكأ’ا يه ام
روزت لهو ناشضمر يف ميهاربإا

 ؟راهنلا لÓخ خبطملا
تلF&لا يD ار©ثF راMwk ل م©Jار+

Kلò̆˘ا ن<̆˘k̆˘ï̆˘ل̂ا ن&ا د˘˘ğكارو» K^:̆ن̆©̆/ا
تارÄÑíلا نم9Ñ نH نوMò ن&ا بMq «وtõل
يD رJاH يI&ا+ كل ف©9Ñ&ا امF ة>و9Ñوملا
˘موM̆ï̆ نH̆ اĬا اĬا̆©0̆&اD̆ «كارو˘ğ˘˘ل̂ا داد˘̆>)ا
 .تEولا نH دM~ملا ح+ر ل/ا نH هداد>)ا+

مشسوملا اذه ناشضمر ديكأا
ارظن كل ةبشسنلاب شصاخ

 ؟ كتنبا قرافت ’ كنوكل
8Ñt©6ا ل حÑkÜ©لا عwرKج Hلا نg©ت

KJو Hا /åõ°ولا د/&ا يEلا تòاDل يõgïءا
ا§gk>ادKH و§õلا ل/ا نH يk°+ا ةDïر+ رثF&ا
ل/ا نH ة©3Jg ة8ÑرD ا§I&اK ة8Ñا1 رثF&ا
EÉÑا ءاFgر KEت Hمòر+ نDïk§ا. 

نع اديعب نودجاوتت
فيك ةيعامجلا تابيردتلا

 ؟ كتاريشضحت ريشست
8Ñ̆˘دĔ°̆ل ي MÄÑ̆k̆Ü̆©̆ب>ل ي&ا ع D̆ي

دD̆ï̆ ه̆(اĔد8Ñ̆&ا نKد نH̆ نر˘م˘k̆˘˘لا نو˘ò̆لا
دE ح©8Ñt ي>امqلا لمåلا ىõ> اIدk>ا
نòلK نMرامkلا سåÉ+ ىõ> يدرíم+ لم>ا

Fر©= كل3 ل Fل فا Hلا ة©0ا°لا نgدI©ة
K0̆ ل˘k̆ى H̆ر˘لا ة̆§̆/ نK-̆©̆ي}˘لا ن M̆ر̆.'و
+ÅÑò̆˘يد˘̆/ ل D̆˘لا ي˘˘å̆ي}˘لا ل˘م -ÉÑ̆å̆ه

FgرIاHr -åلم H8ولا ل/ا نÑوù ه©لا. 
قيبطت ىلع لمعت لهو

ينفلا مقاطلا جمانرب
 ؟هريفاذحب

رg> ة>ومp Hqد6Ñktا ي°íلا مEاÜلا
نH تام©kåõ˘لا ىĬk̆õ̆ï̆ نD̆°̆t̆ باÄÑ̆-او˘لا

رtÉÑم˘لا ة8Ñ̆اK1̆ ي̆°í̆˘لا مĔاÜ̆˘لا فر̆:
يFõ لÅÑò+ سÄ©ل د©kïلا اHوم> يIدgلا
فKر; لKF ل(ا6Ñولا با̆©è̆˘ل H̆rاĬرğ˘لا̆+
بلاHÜ ناIÄÑ̆لا نò̆لK ةM̆t̆ر˘م˘لا ل˘مå̆˘لا
+ÉÑرKلا ةرåلم KHtاKلا ةلgtا ن> ث&Fرث
7Ñ̆ءي MÄÑ̆لا̆+ ا̆°˘ل ح˘م˘t̆í̆اã <̆õ̆لا ىõ©اEة
ةõ©: اJ̆ا̆°F̆kÄÑ̆ğا يk̆˘لا ة̆©˘لاå̆˘لا ة̆©Ĭدğ˘لا
 .م6Ñوملا

يه ام ةطقن23 مكيدل
اذه مكتاحومطو مكفادهأا

 ؟ مشسوملا
F̆˘ا˘م Ĕõت Ĭم˘k̆õ23 كĬï̆Üة Kلاkي

6ÑkÄÑا°ل حم +ï9 برÑلا نامgïءا +ÇÑíة
I§ة©(ا KJو H6 اÑ©ÄÑلا+ ا°ل حمIkíس9ا D©ام
J̆˘و Ĕمدا H̆8ا1̆ تلو̆/ نÑ̆ة Kن&ا J̆دD̆°̆ا
Mgïا ى(I§6وملا ءاÑم +òل Hا ا&K-©°ا Hن Eةو

K0̆ا ل ا˘˘م˘˘ل˘k̆لù H̆ر-̆ğ9 ةÑ̆ن˘م F̆وF̆ğة
 .ةÜõ©åلا

ىلع دكأا يلاردفلا بتكملا
تايرودلا نكلو مشسوملا لامكإا

فقوأا نم كانه ةيملاعلا
مشسوملا عم تنأا لهف ةبعللا

 ؟هلامكإا عم مأا شضيبأ’ا
ك©õ> ىMwí ل سÉ©+ا ام6ÑوH دMر&ا ل

J°ا كا&Iس6ا -ågت K9Ñtت +ÅÑòل Fg©ر
H̆˘˘8و˘˘لا ل˘̆/ا نÑ̆˘وù ى˘˘ل)ا H̆˘ا

0̆˘ï̆˘ï̆ن&ا ى̆°˘م̆-&ا ا̆©˘لا0̆ هو
-åىلا ها©ملا دو HqراM§ا
م6Ñوملا لمKIò ة©Üg©åلا
Dر; يK0 فÄÑ°ة -ÄÑحم
ةM̆ا̆§̆°˘لا يD̆ قM̆ر˘D̆ ل˘ò̆ل

+òÄÑب Hا ا/k§ل د°©õه.
مكتلعج ةرهاب جئاتن متققح
ام ىلا ةعيلطلا ةبكوك نمشض

 ؟ كلذ عجري
نوF يD نمv Mòاq°لا ر6Ñ نا دkï>ا

لòلاD ةòk©gلا يD اHوIq كkõمM ل يدا°لا
Måلم KMqk§د Hل/ا ن K9Ñلا عíرMق Dي

F̆˘وF̆˘ğ˘م˘˘لا ة˘˘ï̆˘دH̆ة Ĭt̆ا̆> ن)̆õ̆ة Kةد0̆ا
هKK9Ñå يدا°لا ةg-رH ن©tÄÑ- ا°Dد§6Ñkا

D̆0̆ ة̆§̆/او˘لا يk̆ى Ĭå̆ل˘م <̆õ̆ى -ÅÑرMف
<ïدوIا Kلاtل دمõي+ر ه H1 ا©g°س7ا . 

يذلا لمعلا ىلع قلعت اذامب
يدوج تيا بردملا هب ماق

 ؟ » ماشص’ » عم
8Ñ̆t̆©̆ح ĔدH̆°̆ا H̆درKب©: د̆/ اد Hع

ناF نMا يدو/ تMا نMدلا ~> بردملا
Mïف <õى Fل Fg©ةر K8Ñè©ةر Hل/ا ن
يkلا ةدMدåلا ل©Eارåلا م=ر راوÅÑملا vاIq)ا

نMÅÑt ف©F فرMå ناF هIا لا ا°5Hkل
رثFا ا°qõk> عDد ىõ> لمKMå ة>ومqملا
Itملا وïدHا ث©0 ةHن +ïا°-ارد KاHòاIا°-ا
KJو Hا /åõ°ا Itïدارملا ق . 
نيدلا زع بردملا نأاب ىرت ’أا
نع ليحرلاب أاطخا يدوج تيا

 ؟ قيرفلا
7ÑwÇÑ©ا F°ى°م-&ا ت +ï8ا1 هءاÑة KاIه

ع˘K9Ñ̆ ى˘õ̆˘˘̆> ل˘˘˘م˘˘̆>
قIÄÑ̆ يD̆ ةò̆˘k̆˘©̆ğلا
ح̆©ÇÑ̆t̆لا را˘ï̆˘Ü̆˘˘لا

F̆ا˘م M̆ï̆اù Dا/k§دIا
ىõ> ا°õم>K هDïkر+
يدا̆°˘لا˘̆+ ùو˘8Ñ̆و˘˘لا
ءا§I)اK هءاï+ ى°م-&ا ت°F ةHtÜ ى§+ا ىلا
بوòkملا نا دkï>ا نòلK ا°Dïkر+ م6Ñوملا
M̆˘õ̆˘åد بKر F̆˘ğ˘©̆˘ر D̆˘ا ي-̆w̆3ا H̆ل˘ث J̆{ه
يD هل ق©Dوkلا ى°˘مĬk̆ اH̆و˘م̆> تارارï̆˘لا

H§اHه HÄÑkïgل . 
بردملاب تدجنتشسا ةرادإ’ا
اذامب ةنيدملا نبا ةرارغوب

لكششب هعم متبواجت لهو قلعت
 ؟ ديج

نا دDgå را©1kلا ت°0ÄÑا ةراد)لا هõل دمtلا
بردملا éا6Ñ̆k̆Ü̆ا ةJ̆õ̆و˘ل r̆(اk̆̆°˘لا ت+ا̆=
دkï>اK روH&لا ما5H يD مktòلا ةرار=و+
حم6Ñ ث©0 ب6Ñا°ملا تEولا يD ءا/ هIا
س9اIkíلاK لمåلا+ ن©g>للا نH ر©ثõòل
K1دHا يدا°لا ةF6ل رثÑ©ام KاI°ا IkÜõع
نIt ك©õ> ىMwí لD ةوï+ م6Ñوملا ءا§Iل
F̆ل<̆ğ©̆م̆> ن˘õ̆°̆ا +ÅÑò̆ل د̆©̆/ ل˘kÄÑ̆§©ل
H§اH0 هkى IÄÑحم +åلا ةدو°kا)r لاkي F°ا
Itïï§ا Dلا يÄÑا ق+ا&MÉÑا Hلا عòو-Åا س&Mت

 . يدو/
ام مكعم مئاد لشصاوت يف وه

اهيدشسي يتلا حئاشصنلا يه
 ؟ مكل

Iåم Fام Eõ6ا كل تÑktا°.د Hqة>وم
D̆او˘لا ي-ÄÑ̆ث©0̆ با M̆k̆لا ع̆+اò̆و-Åس Fل
F̆ğ©̆ةر K8Ñ̆è̆©̆ةر M̆å̆ل˘م <õ©§للا ا<gنو
D̆لاò̆ل H̆ï̆©̆لا̆+ د˘å̆ملا لمgرHr Hر: نDه
Kلاò̆ل MÄÑ̆å̆ل ى˘k̆Ü̆ğ©̆ق -åõ©8ا1 ه-امÑة
Kنا H̆q̆لا ل˘م˘°ÇÑ̆لا ح̆(ا˘k̆6ا يÑ̆ادĬا ا(M̆اJا
6Ñلا تد>اòk©gة Fار©ث Dي -tï©لا ق&Jم .

ةريبك ةيلام ةمزأا نم نوناعت
ىلع مكتردقم يف رثؤوتشس له

 ؟ مزÓلا لكششلاب مشسوملا لامكإا

Kلاõا ت0ر: هIÅÑèاù H§اد/ م Dل
Mwíى <õ©ك Iå©Åس K9Ñå©8 ةÑågاد/ ة
Dòلا لå°8اÑر -tÇÑõت <õى Hا E©مkه
م6Ñوملا óلIÜا }°H ن©Mkر§7Ñ ن©-ر/ا

KIدMام+ ن E©مk7ا7 هÑ§ر FاHõ8 ةÑt©ح
تد̆/K ةراد)لا نò̆لK ةدو̆/وr H̆̆(اk̆̆°˘لا

8Ñåةم/ تا+و D9 يÑgرو/ا طIوم> اHا
I°kâنا ر -ktÄÑلا ن&K9Ñاé اFرث DاFرث
Hل/ا ن H8اوÑõد1 ةHيدا°لا ة +ÅÑòل
 . د©/

مل شسأاكلا يف قيرفلا ةميزه
عجري ام ىلا براقعلا اهمهفي

 ؟ كلذ
ةمM~§لا ةMïر: ب>وIÄÑk مل نلا دtل

يJ̆õا ماH̆ا س6&اò̆لا يD̆ ا̆§̆+ ا̆°̆©̆°H̆ يk̆˘لا
لK نKر©ÄÑملا لK نوg>للا لD جرgلا

0kلا ى&IÇÑرا KلاÜاEلا مí°0 يï©ïمل ة
Iâ§ر +ÅÑòد©/ ل KHا F°س7ا Dي I§راIا

F̆˘ا˘م M̆ï̆اù Kلò̆ن H̆ا <ÄÑ̆اĬا ي&Ĕوù ل˘ï̆ءا

ردĔ ا̆°˘لKا˘K0̆ ا˘̆§˘KĔ˘k̆ ها˘̆°˘̆©˘IÄÑ̆ س6&ا˘ò̆لا
ى˘K6Ñ̆˘°ÄÑ̆˘å̆ سMÉو˘k̆˘å̆˘˘لا éا˘ÄÑ̆˘˘k̆˘Ü̆م˘˘˘لا
ةg-رH ق©k̆tï˘ل ةM̆ا̆§̆°˘لا ى˘لا ة8Ñ̆õ̆او˘مõ̆˘ل
HÅÑرDة . 

نيبعÓلا نشسحا نيب نم تنك
رشسلا ام قيرفلا يف

يوقلا كئادا يف
 ؟ مشسوملا اذه
تد̆/K هõ̆˘ل د˘˘م˘t̆˘˘لا

ةH̆õ̆©̆õ̆ ن̆©̆> ي˘D̆ ي˘k̆˘0̆ار
K<°9ر&ا يلو1د دÑ©6ا ناد©ملا ةÑåاد ىHا
نH يدل اH لF مMدK-ï يدï> فMرÅÑ- ىلا
 . ر©Jامqلا دا6Ñåا ل/ا

اذام راشصنأ’ا » وششوشش » ربتعت
 ؟ كلذ كل ينعي

7Ñءي Hنا ~©م -òنو Htgلا بو&IÇÑرا
ل8Ñاوk- نا ى°م-&اK ر©1 ةر}+ هõل دمtلا
بt+ ار©ثF رDkwا ىï+اK ةHداE م6Ñاومل
K0اkلا مار&IÇÑيل را . 

ةعانشص يف كشسفن دجت نيا
 ؟ قاورلا ىلع ما بعللا

و§D̆ بõ̆å˘لا ة̆>ا̆°8Ñ̆ بH̆°ÇÑ لDÉÑ̆ا
كرk̆t̆˘لا˘̆+ ي˘˘ل ح˘˘م˘MÄÑ̆ ي}˘˘لا بÇÑ°˘˘م˘˘لا

Kلاåا لمFرث <õلا م©>د- ىïلا ةر:اHاH©ة
تارا©1 اHا ل©õkÄÑqل ةItاÄÑلا تارòلا+
اKHد ى6Ñåا ا°§D بردملا
ي°MÉÑå اIا©0اD ا§kÜg©ïل
D̆˘لا ي˘˘q̆˘اIلا بMÄÑ̆˘ر H̆ن
ىر1&ا تارا©1 ة0ا-ا ل/ا

K9)اÑاD©ل ةõòk©gة . 
عم كتبرجت نع ثدحتن ول

ببشس امو لوقت اذام ةيرشصنلا
 ؟ كداقتعا يف اهلششف

هõ̆˘ل د˘مt̆˘لاD̆ ة7Ñ̆õ̆اD̆ ا̆§Ĭا دk̆ï̆̆>ا ل
7ÑراFت :©õ52 ةHïا+õة D6وملا يÑم Hا
ا©MïرDا ùاÜ+ا ةÜ+ارK س6&اKF ةلوÜ+ ن©+
Kلòلا نgادMة FاIت Håïةد +åÉلا سÅÑءي

D̆˘õ̆˘t̆˘لا دÄÑ̆˘ا م˘ل ة̆>اD̆§̆م H̆6 اÑ̆gمد̆> ب˘
HÅÑراFk6 يÑا بردملا ءاوK 0 ةراد)لاï©ïة
 .كل3 م§Dا مل

عم تاشضوافملا تلششف اذامل
امو يشضاملا مشسوملا يرانكلا
ىلع لÓم ةرادإا رارشصإا ببشس

 ؟ لبقملا مشسوملا كمشض
8Ñt©ح F°ت <õى Hïة+ر Hلا نkوE©ع

D̆˘8 يÑ̆˘í̆7 فوÑ̆ğ©̆ğلا ة˘ï̆ğ6و˘م˘لا ل̆(اÑ̆م
عH ءي7Ñ لF ىõ> تíï-ا نMا ي9Ñاملا
ىõ> يلو0ÇÑ ر1&ا- نòلK يرا°òلا ةراد)ا
ب8Ñå نH وJ ةMرÇÑ°لا ةراد)ا نH ق(ا.ولا

<̆õ̆م̆> ي˘õ̆©̆لا ة˘k̆وĔ©̆ع Dلا يÅÑg©gث©0 ة
اد©̆/ رF̆}̆-&ا
يلو0ÇÑ نا

<õق(ا.ولا ى
Fنا Dر1ا ي
M̆˘˘˘˘مو H̆˘˘˘˘ن
و-اFر©ملا

ىõ̆> ةM̆رÇÑ̆°˘لا و˘لK'وHÄÑ̆ رMÇÑ̆ ناF̆ نM̆ا
+ïي(ا Kلòلا نïا رار-w{ Dل ر1ا يtâة
K-tÇÑõت <õا ىKارEي KKEåت Dر1ا ي
Mمو Hم/ عå©ن©> ة Hõ©õا ةHا +wÇÑس8و
يوKE ر©Fg ءاõïل يمMدù DkïلH رار8Ñ)ا

Jو Hا /åõ§م MÇÑرKن <õ6ا ىÑkïادHي .
ةيعمج ءانبأا نم ربتعت

لجا نم بعلي قيرفلا بورخلا
هقيقحت نم برتقيو دوعشصلا

 ؟ لوقت اذام
6Ñå©امل اد/ د MÇÑ°åه DرMلا قïõب

7ÑwÇÑ©لا ى°م-&ا اkوD©لل ق<g©ن Kةراد)لا
ك©õ> ىMwí لD ماïملا ا}J ىلا ùو8Ñوõل
M̆ï̆وH̆نو +̆å̆ل˘م /̆ğرا H̆ل̆/ا ن -̆t̆ï̆©ق
نH نو°òم6Ñ̆©̆k̆ هõ̆˘لا ءا7Ñ̆ ناK دوÇÑ̆å̆لا
 . ق©Dوkلا+ م§ل ي-ا©°م- ةMا§°لا يD كل3

 ؟ ةريخأا ةملك
ير̆(ا~q̆˘لا بõÅÑ̆å˘ل كراH̆ğ ناHÉÑ̆ر

KلاH̆˘6)لا ةÑ̆˘لH̆˘©̆˘ا ة:̆˘õب H̆˘لا نÅÑ̆˘åب
9ÑرKللا ةرk~لا+ ماtqلا رÇÑt8 يÑt©ح
د˘M̆ر˘M̆ ل˘ò̆لا ناK ة˘8Ñ̆ا˘1̆ ب8Ñ̆˘˘å ر˘˘H̆لا
ما©8Ñ ط9Ñè نH ل©kïõلا ل/ا نH جKرwلا
7Ñ̆§̆ر رHÉÑ̆نا Kلò̆لا نH̆0̆ رk̆ي˘م F̆ا˘م
ع/ر-K ءا+ولا ا}J ا°> هõلا بM{J نا ىم°-&ا
 . ق+اÄÑلا يD تIاF امF ةا©tلا

 «يرانكلا» مامأا زيمŸا هئادأا ¤إا مشسوم لك ةياهن هيلع لÓم رارشصإا ببشس عجرأا

ةعومÛا حورو يرئاز÷ا بعششلل يتحيشصن هذه ا‚ فاخ يللا »: بـــيد
 «ماشصل عم مشسوŸا اذه انقلأات رشس يه

رظنلاب قيرفلا «وششوشش» هنوÈتعي «ماشص’» راشصنأا نأاو اميشس’ مشسوŸا اذه Òبك لكششب قلأاتŸاو بيد ميهاربإا ةليلم Úع ةيعمج باعلا عناشص عم هانيرجأا راوح ‘
هلؤوافت نع برعأا دقو اذه نآ’ا د◊ ةشسداشسلا ةبترŸا قيق– ¤إا مشسوŸا اذه يدانلا تداق يتلا زئاكرلا مهأا Úب نم نأاو ةشصاخ ناديŸا ‘ ةزيمŸا هتاءاطع ¤إا

.هبشسح ةاي◊ا مثير رشسك يذلا ءابولا ىتحو هيدان قحÓت يتلا ةيلاŸا ةمزأ’ا بهذت نأاب تقولا شسفن ‘ اينمتم ةوقب مشسوŸا ءاهتناب Òبكلا

ششامر ماششه هرواح

عيباشسأل مازتللا يرئاز÷ا بعششلا ىلع»
 «حاورألا نم ديزŸا انوروك دشصح يدافتل

حمطن اننأا لإا ةيلاŸا ةمزألا مغر»
 «ةفرششم ةبترم ‘ مشسوŸا ءاهنإل

نمثأاو بورÿا ةيعم÷ دوعشصلا ىن“أا»
«بيد ةدايقب يرادإلا مقاطلا لمع

ةقفوم ةرارغوب ةدوع»
 «هماهم تلهشس ةعومÛاو

تماق امو يفكت ل اهدحو ةيدرفلا تابيردتلا»
 «كرادتلاب انل حمشسيشس فافلا هب

ناكو يدوج تيا ةرداغم ببشس مهفأا ⁄»
 «حاجنب هتمهم لامكإل ءاقبلا هيلع

 «سضافتنلاب › تحمشس هترداغمو ايشساشسأا يلع يريزد ليوعت مدع رشس مهفأا ⁄ ةعاشسلا د◊»



ةــــنصصرق

ةئاملاب05 ىلإا ةئاملاب54 نم
،فسصنلا ىلإا لسصت دق ةبسسن

داحتا ةرادإا ديرت يتلا ةميقلا يه
بتاور نم اهسصاقنا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
نم يلاحلا تقولا يف نيبعللا
يتلا ةيلاحلا ةمزألا يدافت لجأا
لكبو ةسصاخ قير˘ف˘لا˘ب ف˘سصع˘ت
سصا˘˘خ ل˘˘كسشب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا يداو˘˘˘ن
ثيح ،«انورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب
رو˘سشا˘ع ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب ةرادإلا ترر˘˘ق
˘ما˘ع˘لا يرد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا لو˘ل˘˘ج
كلا˘م˘˘لا «رو˘˘ب ر˘˘ي˘˘سس» ة˘˘كر˘˘سشل

ر˘˘م˘˘حألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأل
سضف˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا دو˘˘سسألاو
%05 وأا %54ـب بتاور˘˘˘˘˘˘˘لا
.ةمزألا ةمواقمل

نادنشسلاو ةقرطŸا Úب «نابيزلا» ةرادإا
قا˘˘سشع لاز˘˘˘ي ل

ةر˘˘˘˘˘كسسب دا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تا
تاطلسسلا نودسشان˘ي
ةرور˘سضب ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ل˘˘جا ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةد˘˘عا˘˘˘سسم
،ءاقبلا قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
رارق لظ يف اميسسل
ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘تلا
وهو مسسوملا لامكإاب
لعجيسس يذلا رمألا
ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ةرادإلا
ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب
نونيدي نيبعللا نأا ركذي ،ءاقبلا نامسضو ةلسصاوملا ىلع ةبيتكلا زيفحت دسصق ةيلاملا ةلويسسلا
نوبلاطم ةيلولا يف لامعألا لاجرو تاطلسسلا لعجيسس ام وهو ةلماك رهسشا6 هتميق امب
.لاكسشلا لحل لخدتلا ةرورسضب

ئراط عامتجا
ةبئاغ لول◊او

ةمزأا ،ةم˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف سشي˘ع˘ي
داز ام لعلو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
يف يدانلا لامع راسسفتسسا وه ةلب ةنيطلا
نيبردمو نيفظو˘م ن˘م ىر˘غ˘سصلا تا˘ئ˘ف˘لا

تاقحتسسملا يقلت دعوم نع نيسضرممو
ىلع مهلوسصح دعب ةسصاخ ةقلاعلا ةيلاملا

بحسس «راوتكر˘يد˘لا «نأا د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
تددسس ميتنسس نو˘ي˘ل˘م008 ةميق ا˘ق˘با˘سس
تاسضيوعت نم لوأا رطسشك نويلم005
يف ،كلا˘م˘لا د˘ب˘ع سسا˘ب˘ع ق˘با˘سسلا بعل˘لا

003 ةميق ةهجو نع فسشكلا متي مل نيح
.ةيقبتملا نويلم

«سشحمشسي ام» سشيعرق
عافدلا قح ‘

قرطيسس هنأا ىلع سشيعرق سسيئرلا دكأا
ةمظنملا حئاوللا نأاب ادكؤوم ،باوبألا عيمج
ة˘جرد˘لا ة˘يد˘نأا ع˘ن˘م˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا يرود˘ل˘˘ل
بناجألا نيبعللا ىلع دامتعلا نم ةيناثلا

نوناقلا ىلع بعللا عيقوت كلذل فسض
ةحارسص سصني يذلاو يدانلا يف يلخادلا
طوقسس لاح ةيرهسش روجأا ةثلث نع لزانتلا
لماك ميدقت عم ةيناثلا ةطبارلا ىلإا يدانلا
بعل˘˘˘لا ةر˘˘˘جأا نأا تب˘˘˘ث˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لدألا
اريخأاو ةبيرسض نود دقعلا يف ةعوسضوملا
مسسوملا يف بعلل يفارتحلا دقعلا ميدقت
يدا˘ن فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
.يناتيروملا وبيذاون

ةينف ةفحت

يعانسصلاو يعيبطلا بسشعلا نيب طيلخ
دييسشت ىلع نومئاقلا ررق يتلا ةفسصولا يه
ر˘ه˘ظ˘ي˘ل ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سسا د˘يد˘ج˘لا نار˘هو بع˘ل˘م
دعاسسوب دير˘ف د˘كأاو ،ة˘ي˘ن˘ف ة˘ف˘ح˘ت˘ك بع˘ل˘م˘لا

بسشعلا زاجنإا نع ةلوؤوسسملا  ةكرسشلا لوؤوسسم
«ديربيهلا«بسشع لامع˘ت˘سسإا م˘ت ه˘نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
يعيبطلا بسشعلا تاز˘ي˘م˘م ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي يذ˘لا

لهسس هنأا امك ،يعانطسصإلا بسشعلا ةناتمو
يبيلسصلا عطقلا لادبتسسإا للخ نم حلسصإلا
عورسشمب ف˘ل˘كم˘لا د˘كأا ا˘م˘ك ،ةد˘يد˘ج ىر˘خأا˘ب
ة˘ف˘ل˘كت˘لا نأا نار˘هو بع˘ل˘م ة˘ي˘˘سضرأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
عونلا اذهب بعلملا ناديم ةيطغتل ةيلامجإلا

،م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م ي˘لاو˘ح˘ل ل˘سصت بسشع˘لا ن˘˘م
عيباسسأا لبق ادج ةليمج ةلح يسستكي أادب يذلاو
.بسشعلا عرز نم

زكرملا يف قافولا
ايملاع13ـلا

فيطسس قافو قيرف ىوتسسم عجارت مغر
نم نكمت ريخألا نأا لإا ،يلاحلا مسسوملا ةيادب
اناكم زجحيل ،اديج ءادأا مدقو هتيفاع ةداعتسسا

نم تنكمت يتلا ،ةيملاعلا قرفلا ىوقأا نمسض
فده اه˘ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ثل˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا د˘سصح
ثا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘بألا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘سشكو ،ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسلا
ءاج دوسسألا رسسنلا نأا،«SEIC«يرسسيوسسلا
يف ازوف يداو˘ن˘لا ر˘ث˘كأا˘ك13ـلا ف˘سصلا ي˘˘ف
.قبسسلا فده نيودت دعب ملاعلا

qarsana@essalamonline.com
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 ةبئاغ لول◊او عامتجا
ل˘˘˘˘مأا ةرادإا يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت

عامتجا دق˘ع ةدا˘ع˘سسو˘ب
ع˘م د˘ع˘ب ن˘˘ع كر˘˘ت˘˘سشم
ق˘فو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
لا˘˘˘سصتلا تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
كلذو ة˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ع˘سضو سضار˘ع˘ت˘سسل
ةب˘سسن م˘ي˘ي˘ق˘تو ق˘ير˘ف˘لا
تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت
بسضغ لظ يف ةيدرفلا
رخأاتلا لعفب ن˘ي˘ب˘عل˘لا
مهتاقحتسسم ديدسست يف
ديدمت عم انمازت ةيلاملا
ةرانفوب بردملا ددج دقو اذه ةيفاسضإا ةيسسفن ةاناعم نم لمح ام لكب يحسصلا رجحلا ةرتف
 . يدرفلا يبيردتلا جمانربلاب مهديقت مدعو نيبعللا نواهت لايح ةرادإلا نم هجاعزنا

15

«1 غيللا» هدوعشصب سسنل ئنهي تارهات
يرئازجلا ي˘لود˘لا تار˘ها˘ت يد˘ه˘م ثع˘ب

ه˘ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت يدو˘˘ع˘˘سسلا «ة˘˘ه˘˘بأا» يدا˘˘ن بعلو
سسنل ق˘با˘سسلا ه˘يدا˘ن ي˘˘ب˘˘علو ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘ل
«غيل˘لا» م˘هدو˘ع˘سص ن˘م˘سض يذ˘لا ،ي˘سسنر˘ف˘لا
ربع ةديرغت تارهات رسشن نيا ،مداقلا مسسوملا

»:اهيف بتك «رتيوت» ىلع يمسسرلا هباسسح
ةناكملل دوعيسس يذلا ،سسنل يدانل انيناهت
ةيحت»:ع˘با˘تو ،«1غيللا يف ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘سسي ي˘ت˘لا

،داعم يردام ،ارديح ويداسسام يتوخإل ةريبك
نم ديعسس انأا ،قيرفلا لكو ،يروكود خيسش
دوعسص ءاجو  ،«سسنل يدان راسصنأا لك لجأا
ةطبارلا هتذختإا يذلا رارقلا دعب «سسنل«يدان
تاسسفا˘ن˘م ن˘م ي˘ق˘ب˘ت ا˘م ءا˘غ˘لإا˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
اذ˘ه˘ل ا˘˘ه˘˘ما˘˘سسقأا ل˘˘كب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
.انوروك سسوريف يسشفت ببسسب مسسوملا
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ءاششعلإ
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ةÓشصلا تيقاوم

يناميلشس دقع عيبل وروأا نويلم9 طرتششيو هبلاطم سضفخي رتشسيل^
يدنام عم دقاعتلا لجأا نم وروأا نويلم02 ميدقتل زهاج لشساكوين^

لشساكوينو لانشسرأا
قابشس نÓخدي

عم دقاعتلا
ةمحر نب

تاطلشسلإ نم رشضخأ’إ ءوشضلإ ىلع لوشصحلإ دعب مشسوملإ ءاهنإإ دكأات دعب

ءامشسلا يف تايونعملا
نومزاع نوبعÓلاو
بقللاب جيوتتلا ىلع

دقعلإ ديدمتل ةرإدإ’إ عم ت’اشصتإ يف هنأإ دكأإ

يف حاترم انأا» :يكوكلا
ببشس دجوي لو فيطشس

«ةرداغملل ينوعدي

هئإدإ ¤إ مشسوم لك ةياهن هيلع لÓم رإرشصإإ ببشس عجرأإ
«يرانكلإ» مامأإ زيمŸإ

يتحيشصن هذه ا‚ فاخ يللا »: بيد
يه ةعومÛا حورو يرئاز÷ا بعششلل

«ماشصل عم مشسوŸا اذه انقلأات رشس

نويلم03 طرتششت دروفتنريب ةرإدإإ
هحيرشستل وروأإ

4372ددعلإ ^1441 ناشضمر01ـل قفإوملإ0202 يام30دحأ’إ

نيهلإ رمأ’اب نكي مل تقولإ كلذ يف ملاعلإ يف بختنم لشضفأإو ابوروأإ لطب ىلع زوفلإ نأإ دكأإ

ةارابم لوخدو2891 ةنشس ايناملأا ةهجاوم لبق فوخلا نم انيناع:رــجام
اينابشسإا لايدنوم يف لوألا رودلا نم جورخلا ببشس ءازهتشساب اشسمنلا

خينويم نرياب ىلع زوفلا نم اقثاو تنك»^
«ايئاقلت ناك بعكلاب يفدهو

ةيملاعلا ةركلا ةروطشسأا رجام :يلاوششلا^
اديج هتميق فرعأاو

دإدزولب بابششفيطشس قافو


